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ปริญญา ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต 
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การศึกษาครัง้นีมี้วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้าน

พลงังานของภาคครัวเรือน ศกึษาตวัแปรปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่คา่ใช้จ่ายด้านพลงังาน และวิเคราะห์
คา่ความยืดหยุ่นของคา่ใช้จ่ายด้านพลงังานต่อรายได้ของภาคครัวเรือนในประเทศไทย  ในปี 2549 
, 2554 และ 2560 โดยใช้เทคนิควิธียกก าลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS)  ใน
การประมาณค่าสมการ ซึ่งอาศัยแบบจ าลองระบบค่าใช้จ่ายแบบเส้นตรงท่ีมีการปรับปรุงใหม่ 
(Extended Linear Expenditure System : ELES) และใช้ ข้อมูลจากโครงการส ารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ของส านกังานสถิติ เป็นข้อมูลในการศึกษา ผลการศึกษา พบว่า 1. 
ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานรวมเฉล่ียสูงขึน้ในปี  2554 และ 2560 โดยมีค่าใช้จ่ายด้าน
พลงังานรวมเฉล่ียร้อยละ 14  ตอ่คนตอ่เดือนหากเทียบเคียงกบัรายได้และคา่ใช้จ่ายรวม ภาคใต้มี
คา่ใช้จ่ายด้านพลงังานรวมสงูท่ีสดุ ท่ีร้อยละ 17 และน า้มนัเบนซินมีสดัส่วนคา่ใช้จา่ยสงูท่ีสดุ 2. ตวั
แปรปัจจยั ได้แก่ ขนาดของครัวเรือน  ระดบัการศกึษาของหวัหน้าครัวเรือน เขตท่ีอยู่อาศยั  ภาคท่ี
อยู่อาศัย  และรายได้ของครัวเรือน  มี อิทธิพลและส่งผลต่อค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของ
ครัวเรือน สอดคล้องกบัผู้ ท่ีเคยศกึษาในการทบทวนวรรณกรรมท่ีผ่านมา เม่ือทดสอบทางสถิติด้วย
ค่า f-statistics มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ  99 3. ค่าความยืดหยุ่น พบว่า 
ครัวเรือนท่ีมีท่ีตัง้อยูใ่นกรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มท่ีมีความยืดหยุ่นตอ่รายได้สงูกวา่ครัวเรือนอ่ืน ๆ 
ในกลุ่มคา่ใช้จา่ยพลงังานน า้มนัดีเซล  น า้มนัเบนซิน  และพลงังานรวม ในปี 2549 , 2554 แตใ่นปี 
2560 พบว่า กรุงเทพมหานคร มีกลุ่มพลังงานน า้มนัดีเซลท่ีมีค่าความยืดหยุ่นมากกว่าหนึ่ง  และ
กลุ่มพลังงานไฟฟ้า มีแนวโน้มความยืดหยุ่นต่อรายได้สูงกว่าครัวเรือนอ่ืนในปี  2549 , 2554 แล 
2560  ได้แก่ ครัวเรือนท่ีมีท่ีตัง้อยูใ่นภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ตามล าดบั 

 
ค าส าคญั : คา่ใช้จา่ยด้านพลงังาน, ภาคครัวเรือน, รายได้ 
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The purpose of this study were to analyze and compare household energy 

expenditure in Thailand. Data are derived from the Thailand Socio-Economic Survey 
2006, 2011 and 2017, conducted by the National Statistical Office. Analysis by Ordinary 
Least Squares: OLS with Extended Linear Expenditure System: (ELES).The research 
finding was as: 1. Households have a higher average energy expenditure in 2011 and 
2017, with an average total energy expenditure of 14 percent per person per month via 
compared with total income and expenses. The southern region has the highest total 
energy expenditure at 17 percent and gasoline has the highest cost ratio. 2. All 
variables such as Household size ,The level of education of household heads , 
Residential area , Reginal area and Household income were Influence and affect the 
energy expenditure of all households consistent with those who have studied in the 
previous literature review and research hypothesis that statistically tested with f-
statistics, statistical significance at 99 percent confidence level. 3. The income elasticity 
of energy expenditure found that households located in Bangkok there is a tendency of 
elasticity towards income higher than other households located in diesel oil, gasoline 
and total energy in 2006, 2011 But in 2017 found that Bangkok There are more than one 
elasticity energy group and can be classified as luxury goods in the diesel energy. In 
part of electric the tendency of elasticity to income higher than other households located 
in 2006, 2011 and 2017, including households with locations in the North , North East 
and Central Region respectively 

 
Keyword : Energy expenditure, Household, Income 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

มนุษย์มีวิวฒันาการทางด้านการน าพลังงานมาใช้ในชีวิตประจ าวนัตัง้แต่สมัยโบราณ 
เร่ิมจากการน าไม้หรือหินมาเสียดสีเพ่ือให้เกิดความร้อน กลายเป็นความอบอุ่น แสงสว่าง และใช้
ในการหงุต้มอาหารเพ่ือประทงัชีวิต จึงก่อให้เกิดเป็นพลงังานไฟฟ้า มนุษย์ยงัรู้จกัการท ากงัหนัวิด
น า้ ท ากงัหนัลม เพ่ือใช้ในการด ารงชีพ พลงังานจึงเป็นปัจจยัส าคญัในการส่งเสริมสวสัดิภาพและ
ความผาสกุของมนษุย์ในแตล่ะประเทศทัว่โลก พลงังานถกูน าไปใช้งานและมีส่วนเก่ียวข้องโดยตรง
กับความมั่นคงของประเทศทัง้ทางการเมือง การทหาร การเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบนัการใช้
พลงังานขยายตวัมากขึน้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศในทุกภาคเศรษฐกิจ เช่น 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการคมนาคมขนส่ง ภาคการไฟฟ้า เป็นต้น ปริมาณการใช้พลังงานมี
ความสมัพนัธ์กับฐานะทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเป็นอย่างมาก และจากการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองของทุกประเทศทั่วโลก จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคญัท่ีจะขบัเคล่ือนความ
ต้องการพลงังานของโลกให้เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยส านกังานสารสนเทศด้านพลงังานสหรัฐ (อี
ไอเอ) รายงานทิศทางพลงังานโลกปี 2016 ว่าแนวโน้มการบริโภคพลังงานของโลกจะเพิ่มขึน้ถึง
ร้อยละ 48 ในช่วง 3 ทศวรรษข้างหน้า การใช้พลงังานหมุนเวียนจะทดัเทียมกับถ่านหิน และก๊าซ
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นเชือ้เพลิงหลกัในการผลิตกระแสไฟฟ้าของโลก โดยมีประเทศในกลุ่มเอเชียเป็นตวั
ขบัเคล่ือน (ส านกังานสารสนเทศด้านพลงังานสหรัฐ, 2559) 

ในประเทศไทยเองก็มีการน าพลงังานมาใช้เป็นองค์ประกอบในการขบัเคล่ือนเชิงพลวตัร
ในทุกภาคส่วนของระบบเศรษฐกิจ ด้วยนโยบายจากทางภาครัฐในการจดัสรรทรัพยากรทางด้าน
พลงังานให้ครอบคลุมทัว่ทุกพืน้ท่ีในประเทศไทย จากสถานการณ์ทางด้านพลงังานปัจจุบนัในปี 
2560 ของส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลังงาน (ส านักงานนโยบายและแผน
พลงังาน กระทรวงพลงังาน, 2560) รายงานว่ามีการใช้พลงังานรวม 2,754 พันบาร์เรลเทียบเท่า
น า้มนัดิบต่อวนั เพิ่มขึน้จากปีก่อน 2.4%  ในส่วนของน า้มันส าเร็จรูป (น า้มนัเบนซิน และ น า้มัน
ดีเซล) มีปริมาณการใช้ 93.9 ล้านลิตรตอ่วนั เพิ่มขึน้ 6.4% ในส่วนของแก๊สท่ีใช้ในครัวเรือน (LPG) 
มีปริมาณการใช้ 180 พนัตนัตอ่เดือน ลดลง 1.8% จากปีก่อน ในส่วนของพลงังานด้านไฟฟ้ามีการ
ขยายตวัเพิ่มขึน้ 1.4% และมีปริมาณการใช้สงูถึง 185,370 ล้านหน่วย ซึ่งหากแบ่งแยกตามแตล่ะ
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ภาคส่วนในการใช้งานของประเทศ ในภาคอุตสาหกรรม มีปริมาณการใช้งานสูงถึง 47% , ภาค
ธุรกิจ 25% , ภาคครัวเรือน 24% และอ่ืนๆ อีก 4% ดงัตาราง 1 

 
ตาราง 1 สถานการณ์ด้านพลงังานปี 2560 

 
สถานการณ์พลังงาน ปริมาณการใช้ การเปล่ียนแปลง 

พลงังานรวมขัน้ต้น 
2,754 พนับาร์เรลเทียบเทา่

น า้มนัดิบตอ่วนั 
เพิ่มขึน้ 2.4% 

ประเภทของพลงังาน   

• น า้มนัส าเร็จรูป 
 (น า้มนัเบนซิน และน า้มนัดีเซล) 

93.9 ล้านลิตรตอ่วนั เพิ่มขึน้ 6.4% 

• แก๊สท่ีใช้ในครัวเรือน 180 พนัตนัตอ่เดือน ลดลง 1.8% 

• พลงังานไฟฟ้า 185,370 ล้านหนว่ย  เพิ่มขึน้ 1.4% 

o ภาคอตุสาหกรรม 47%  
o ภาคธุรกิจ 25%  
o ภาคครัวเรือน 24%  
o อ่ืนๆ 4%  

 
ท่ีมา : ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
 
จากสถานการณ์ทางด้านพลังงานปัจจุบันมีปริมาณการใช้พลังงานในประเทศเป็น

จ านวนท่ีเพิ่มขึน้ แต่หากมองเฉพาะกลุ่มเฉพาะภาคครัวเรือนของประเทศ ในด้านการบริโภคด้าน
พลงังานจะเห็นความสมัพนัธ์และการขยายตวัด้านพลงังานจากการใช้จา่ยด้านพลงังานในมมุมอง
ท่ีชัดขึน้ ดงัตาราง 2 ท่ีพบว่าค่าใช้จ่ายด้านพลังงานภาคครัวเรือนทั่วราชอาณาจักรในปี 2558 , 
2559 และ 2560 มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียทัง้ 3 ปี อยู่ท่ี 2,142 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งจะเห็นว่าครัวเรือนมี
ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อเดือนใกล้เคียงกันในแต่ละปี หากมองเป็นรายภาคท่ีอยู่อาศยัของครัวเรือนใน
ประเทศจะพบว่า แต่ละภาคมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแตกต่างกัน โดยกรุงเทพมหานครและ
ป ริมณฑลมีค่าใช้จ่ าย ด้ านพลังงานสูงสุด  รองลงมาคือ  ภาคใต้  , ภาคกลาง , ภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ โดยมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อเดือนด้านพลังงานอยู่ท่ี 2,986 , 
2,264 , 2,223 , 1,663 และ 1,646 บาท ตามล าดบั  

 
ตาราง 2 การใช้พลงังานของภาคครัวเรือน ปี 2558 , 2559 และ 2560 
 

ปี ภาคท่ีอยู่อาศยั 

คา่ใช้จ่าย
พลงังาน 
(เฉล่ียบาท
ตอ่เดือน) 

ผลติภณัฑ์
ปิโตรเลียม 

น า้มนั
เบนซนิ 

น า้มนั
ดีเซล 

แก๊ส
โซฮอล์ 

แก๊ส
ส าหรับ
ยานพา
หนะ 

แก๊สใช้
ในครัว 
เรือน 

น า้มนัไบโอ
ดีเซลและ
พลงังาน
ทดแทน
ประเภท
อื่นๆ 

ผลติภณั
ฑ์อ่ืน 

ไฟฟ้า 
ถ่านไม้
และฟืน 

ปี 2558 

ทัว่ราชอาณาจกัร 2,135 1,437 84 468 764 43 76 2 698 664 34 
กทม.และปริมณฑล 2,895 1,750 88 379 1,113 106 62 2 1,145 1,144 1 
กลาง 2,262 1,547 94 532 791 54 72 4 715 706 9 
เหนือ 1,596 1,095 70 393 540 13 77 2 501 448 53 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1,689 1,185 44 456 585 13 86 1 504 423 81 
ใต้ 2,279 1,708 164 639 799 19 84 3 571 566 5 

ปี 2559 

ทัว่ราชอาณาจกัร 2,160 1,427 77 473 765 29 78 5 733 697 36 
กทม.และปริมณฑล 2,975 1,796 79 390 1,201 65 55 6 1,179 1,178 1 
กลาง 2,228 1,470 89 548 716 37 73 7 758 749 9 
เหนือ 1,724 1,176 50 456 572 16 80 2 548 492 56 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1,663 1,133 40 424 564 11 90 4 530 444 86 
ใต้ 2,297 1,686 166 613 791 13 98 5 611 604 7 

ปี 2560 

ทัว่ราชอาณาจกัร 2,132 1,435 75 448 805 24 80 3 697 666 31 
กทม.และปริมณฑล 3,087 1,913 98 357 1,348 59 51 0 1,174 1,173 1 
กลาง 2,178 1,459 84 537 732 27 75 4 719 709 10 
เหนือ 1,618 1,118 38 418 569 12 79 2 500 455 45 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1,637 1,144 49 421 564 8 99 3 493 417 76 
ใต้ 2,215 1,643 121 545 863 12 97 5 572 565 7 

คา่เฉล่ีย 
3 ปี 

ทัว่ราชอาณาจกัร 2,142 1,433 79 463 778 32 78 3 709 676 34 
กทม.และปริมณฑล 2,986 1,820 88 375 1,221 77 56 3 1,166 1,165 1 
กลาง 2,223 1,492 89 539 746 39 73 5 731 721 9 
เหนือ 1,646 1,130 53 422 560 14 79 2 516 465 51 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1,663 1,154 44 434 571 11 92 3 509 428 81 
ใต้ 2,264 1,679 150 599 818 15 93 4 585 578 6 

 
ท่ีมา: สรุปโดยผู้วิจยั 
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แตห่ากมองเทียบกนั 3 ปี ระหว่างปี 2558 , 2559 และ 2560 นัน้ จะเห็นว่าคา่ใช้จา่ยด้าน
พลังงานเฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนในปี 2560 มีการบริโภคท่ีลดลงทุกภาคท่ีอยู่อาศัย ยกเว้น 
กรุงเทพและปริมณฑลท่ียงัคงมีปริมาณการบริโภคเพิ่มในสดัส่วนท่ีสงูขึน้ หากมองในด้านประเภท
ของพลงังาน เช่น พลงังานทางด้านปิโตรเลียม อนัได้แก่ น า้มนัส าเร็จรูปตา่งๆ เช่น น า้มนัเบนซิน ,
น า้มนัดีเซล , แก๊สโซฮอล์ , แก๊สท่ีใช้ในครัวเรือน , พลงังานทดแทนอ่ืนๆ  และพลงังานทางด้านอ่ืนๆ 
เช่น ไฟฟ้า , ถ่านหินและฟืน  เป็นต้น  พบว่าภาคใต้ เป็นภาคท่ีมีปริมาณการใช้จ่ายน า้มันดีเซล 
น า้มนัเบนซิน และแก๊สท่ีใช้ในครัวเรือนสูงสดุ อนัเน่ืองมาจากระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรในการ
เดินทางท่ีทอดยาวไปจนสุดปลายของประเทศในการคมนาคมขนส่ง และเป็นภาคท่ีนิยมประกอบ
อาหารเองภายในครัวเรือน ส่วนกรุงเทพฯและปริมณฑล มีการบริโภคแก๊สโซฮอล์ และไฟฟ้าใน
สดัส่วนสูงสุด อนัเน่ืองมาจากกรุงเทพฯและปริมณฑล เป็นศนูย์กลางใจกลางเมืองของประเทศมี
สาธารณูปโภคท่ีครบครัน ประชากรมีความรู้และการศึกษาสูงกว่าภาคทัว่ไป จึงมีปริมาณการใช้
ไฟฟ้าในระดบัสงูในภาคธุรกิจ และมีความตระหนกัในการใช้พลงังานทดแทน รวมถึงมีตวัเลือกใน
การบริโภคมากกว่าในภาคอ่ืนๆ  ส่วนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นภาคท่ีมีปริมาณการใช้ถ่านไม้
และฟืนมากท่ีสดุ อนัเน่ืองมาจากการน ามาใช้เป็นเชือ้เพลิงในการประกอบหรือหงุต้มอาหาร ด้วย
ภาคท่ีอยู่อาศัยนีเ้ป็นภาคท่ีมีระดับชีวิตความเป็นอยู่ต ่าท่ีสุดในประเทศ และฐานะครัวเรือน
คอ่นข้างยากจน  

ด้วยความแตกต่างของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในพฤติกรรมการบริโภคของครัวเรือน
ดงักล่าว อนัอาจเก่ียวเน่ืองจากหลายเหตปัุจจยั ด้วยปัจจยัหนึ่งท่ีผู้วิจยัให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง 
คือ ระดบัรายได้ของครัวเรือน ท่ีผู้วิจยัเช่ือว่าระดบัรายได้ท่ีแตกตา่ง จะส่งผลต่อระดบัค่าใช้จ่ายใน
การบริโภคท่ีแตกต่างเช่นเดียวกัน ดังมีงานวิจัยท่ีสามารถสนับสนุนแนวความคิดนี ้อาทิเช่น 
งานวิจยัของ เกษฎาพงษ์ ประเสริฐสงัข์ (2547) ท่ีศกึษาเร่ือง การวิเคราะห์การใช้จ่ายในการบริโภค
อาหารของครัวเรือนไทย ท่ีพบว่า รายได้เป็นปัจจัยส าคัญท่ีสุดท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้จ่ายในการ
บริโภคอาหารของครัวเรือน อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.01 และงานวิจัยเร่ือง การวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในการบริโภคผลไม้ในเขตกรุงเทพมหานคร ของ ณัฐมธุรา ภูริเทเวศร์ 
(2547) ก็พบว่า รายได้ของครัวเรือนเป็นปัจจยัส าคญัท่ีเป็นตวัก าหนดคา่ใช้จา่ยในการบริโภคผลไม้
ในครัวเรือน อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 โดยเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน  เป็นต้น ซึ่ง
ผู้ วิจยัจะพิจารณาค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่อรายได้เพิ่มเติมเพ่ือเป็น
การศึกษาถึงพลงังานแต่ละประเภทว่ามีค่าความยืดหยุ่นต่อรายได้เป็นอย่างไร และผู้ วิจัยจะใช้
วิธีการในการศึกษาด้วยระบบสมการค่าใช้จ่ายเชิงเส้นตรง ELES (Extend Linear Expenditure 
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System) เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมและค่าใช้จ่ายของครัวเรือน โดยไม่น าตวัแปรทางด้านราคามา
วิเคราะห์ อันเน่ืองมาจากความแตกต่างทางด้านราคาในแต่ละพืน้ท่ีๆ อยู่อาศยัอาจส่งผลต่อผล
การศกึษาได้ และจะท าการวิเคราะห์การอปุโภคบริโภคของครัวเรือนนีด้้วยเทคนิควิธีการประมาณ
การแบบก าลงัสองน้อยท่ีสดุ OLS (Ordinary Linear System)  

ซึ่งนอกเหนือจากตัวแปรทางด้านเศรษฐกิจ นั่นคือ รายได้ของครัวเรือนแล้ว ผู้ วิจัยยัง
ก าหนดตวัแปรทางประชากรและสงัคมเพิ่มเติม อาทิเช่น ขนาดของครัวเรือน , ระดบัการศกึษาของ
หวัหน้าครัวเรือน , เขตท่ีอยู่อาศยั และภาคท่ีอยู่อาศยั มาเป็นตวัแปรร่วมในการวิเคราะห์อีกด้วย 
ด้วยมีงานวิจัยสนับสนุนตวัแปรต่างๆ ดงันี ้เช่น งานวิจยัขนาดของครัวเรือนเร่ือง การศึกษาการ
เปล่ียนแปลงลักษณะการบริโภคอาหารในประเทศไทย ของ พินพร ยุรยาตร์ (2543) พบว่า 
คา่ใช้จา่ยตอ่เดือนเพ่ือการบริโภคอาหารหมวดข้าวและอาหารท่ีท าจากแปง้ และหมวดนม เนยแข็ง 
และไข่ มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัจ านวนสมาชิกของครัวเรือน อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
0.01 งานวิจัยเร่ืองระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือนของ วีระศักดิ์ คงฤทธ์ิ (2543) ท่ีศึกษา
วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายของครัวเรือนในการบริโภคนมและผลิตภณัฑ์นมพบว่า ครัวเรือนท่ีมี
หัวหน้าครัวเรือนมีระดับการศึกษาต ่ากว่า จะมีสัดส่วนของค่าใช้จ่ ายเพ่ือการบริโภคนมและ
ผลิตภัณฑ์นมต่อค่าใช้จ่ายในหมวดอาหารทัง้หมด ต ่ากว่าครัวเรือนท่ีมีหวัหน้าครัวเรือนท่ีมีระดบั
การศึกษาสูงกว่า อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 งานวิจัยเร่ืองเขตท่ีอยู่อาศยั ของสมพร อิศวิลา
นนท์ (2536) ท่ีศึกษาเร่ืองความยืดหยุ่นของอุปสงค์และแนวโน้มการบริโภคข้าวของไทย พบว่า 
พฤติกรรมการใช้จ่ายในการบริโภคข้าวมีความแตกตา่งกนัไปตามลกัษณะชมุชนของเขตครัวเรือน
ในเมืองและในเขตชนบท และงานวิจยัเร่ืองภาคท่ีอยู่อาศยั ของ ปิยาวรรษ สกุลเจริญ (2547) ท่ี
พบว่า ครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคต่อครัวเรือนต ่าท่ีสุด 
ในขณะท่ีครัวเรือนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคกลางมีคา่ใช้จา่ยเพ่ือการบริโภคตอ่
ครัวเรือนสงูท่ีสดุ 

ด้วยบทบาทของตัวแปรท่ีหลากหลายท่ีผู้ วิจัยได้ก าหนดนี ้สามารถน ามาพิจารณา
ความสมัพนัธ์และวิเคราะห์ความเช่ือมโยงได้ด้วยผู้วิจยัเล็งเห็นบทบาทและความส าคญัทางด้าน
พลงังานซึง่เป็นปัจจยัโครงสร้างในการขบัเคล่ือนของประเทศ โดยการวิเคราะห์และเปรียบเทียบใน
ห้วงเวลาท่ีแตกตา่งกนันี ้จะน ามาซึ่งผลของรูปแบบพฤติกรรมการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนว่ามีการ
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางใด นอกจากนี ้ยงัท าให้ทราบถึงปัจจยัตวัแปรท่ีเป็นตวัส่งผลกระทบต่อ
ค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคทางด้านพลงังานของครัวเรือนท่ีเพิ่มขึน้ รวมถึงความยืดหยุ่นของ
ค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภทของพลังงานต่อระดบัรายได้ของภาคครัวเรือนเช่นกัน อันจะน าไปสู่
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ข้อเสนอแนะในการก าหนดบทบาท นโยบายทางด้านพลังงานของทางภาครัฐให้สอดคล้องกับ
พฤตกิรรมการใช้จา่ยของภาคครัวเรือน โดยสง่ผลกระทบตอ่คา่ครองชีพของภาคครัวเรือนน้อยท่ีสดุ 
อีกทัง้ยงัสามารถช่วยในการบริหารจดัการทรัพยากรทางด้านพลงังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ได้รับประโยชน์สงูสดุของภาคครัวเรือน 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของภาคครัวเรือนใน
ประเทศไทย ในปี 2549 , 2554 และ 2559 

2. เพ่ือวิเคราะห์ความยืดหยุน่ของการใช้จา่ยในการอปุโภคบริโภคด้านพลงังานตอ่รายได้
ของภาคครัวเรือน ในปี 2549 , 2554 และ 2559 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

ผลการศึกษานีจ้ะท าให้ทราบรูปแบบและพฤติกรรมของการอุปโภคบริโภคสินค้าด้าน
พลังงานของครัวเรือนในประเทศไทย ในปี 2549 , 2554 และ 2559 อันเน่ืองมาจากสภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงในแต่ละช่วงเวลา และท าให้ทราบลักษณะการอุปโภค
บริโภคสินค้าด้านพลังงานเปรียบเทียบกันในแต่ละภูมิภาค รวมถึงภาพรวมของทัง้ของประเทศ 
ตลอดจนทราบถึงการตอบสนองคา่ใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคสินค้าด้านพลงังานต่อรายได้ของ
ครัวเรือน อนัจะเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายทางด้านพลงังานหรือจดัสรรงบประมาณของ
ทางภาครัฐให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนของประเทศมี
ความเป็นอยูแ่ละคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ข้อมูลทุติยภูมิ ท่ีได้จากโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ของ

ส านกังานสถิตแิหง่ชาต ิในปี 2549 , 2554 และ 2559 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจยัใช้ข้อมลูจ านวนครัวเรือน เพ่ือศกึษาคา่ใช้จ่ายด้านพลงังานของครัวเรือน  ในปี 
2549 , 2554 และ 2559  ในการศกึษา จากโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิของ
ส านกังานสถิตแิหง่ชาต ิ 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ แบง่เป็นดงันี ้

1.1 ตวัก าหนดทางประชากรและสงัคม 
1.1.1 ขนาดของครัวเรือน ได้แก่ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ท่ีได้ท าการ

ส ารวจ 
1.1.2 ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน ได้แก่ ระดับการศึกษาของ

หัวหน้าครัวเรือนท่ีได้ท าการส ารวจ เช่น ต ่ ากว่ามัธยมศึกษาปี ท่ี  6 , มัธยมศึกษาปี ท่ี  6 , 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) , ปริญญาตรี และสูงกว่า
ปริญญาตรี 

1.1.3 เขตท่ีอยูอ่าศยั ได้แก่ เขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล 
1.1.4 ภาคท่ีอยู่อาศัย ได้แก่ ภาคเหนือ , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ภาค

กลาง , ภาคใต้  
1.2 ตวัก าหนดทางเศรษฐกิจ 

1.2.1 รายได้ของครัวเรือน ได้แก่ คา่จ้าง , เงินเดือน , เงินรางวลั , โบนสั , ค่า
เชา่ เป็นต้น 

2. ตวัแปรตาม ได้แก่ คา่ใช้จา่ยด้านพลงังานของครัวเรือนในประเทศไทย 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. พลังงาน ตามนิยามของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 
2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550) ก าหนดวา่พลงังานหมายถึง “ความสามารถในการท างาน ซึง่มีอยู่
ในตวัของสิ่งท่ีอาจให้งานได้ ได้แก่ พลงังานหมนุเวียน และพลงังานสิน้เปลือง และให้หมายความ
รวมถึงสิ่งท่ีอาจให้งานได้ เช่น เชือ้เพลิง ความร้อน และไฟฟ้า เป็นต้น” (กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน, 2550) 

1.1 พลงังานหมุนเวียน หมายความรวมถึง พลงังานท่ีได้จากไม้ ฟืน แกลบ กาก
อ้อย ชีวมวล น า้ แสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพ ลม และคล่ืน เป็นต้น 

1.2 พลงังานสิน้เปลือง หมายความรวมถึง พลงังานท่ีได้จากถ่านหิน หินน า้มัน 
ทรายน า้มนั น า้มนัดบิ น า้มนัเชือ้เพลิง ก๊าซธรรมชาต ิและนิวเคลียร์ เป็นต้น 

1.3 เชือ้เพลิง หมายความรวมถึง ถ่านหิน หินน า้มนั ทรายน า้มนั น า้มนัเชือ้เพลิง 
ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซเชือ้เพลิง เชือ้เพลิงสังเคราะห์ ฟืน ไม้ แกลบ กากอ้อย ขยะ และสิ่งอ่ืน ตามท่ี
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาตกิ าหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
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1.4 น า้มันเชือ้เพลิง หมายความว่า ก๊าซ น า้มันเบนซิน น า้มันเชือ้เพลิงส าหรับ
เคร่ืองบิน น า้มนัก๊าด น า้มนัดีเซล น า้มนัเตา น า้มนัอ่ืนๆ ท่ีคล้ายกับน า้มนัท่ีได้ออกช่ือมาแล้วและ
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติก าหนดโดยประกาศในราช
กิจจานเุบกษา 

1.5 ก๊าซ หมายความว่า ก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีใช้เป็นก๊าซหุงต้มหรือก๊าซ
ไฮโดรคาร์บอนเหลว ซึ่งได้แก่ โปรเปน โปรปิลีน นอร์มลับิวเทน ไอโซ-บิวเทน หรือ บิวทีลีนส์ อย่าง
ใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งรวมกนัเป็นสว่นใหญ่ 

1.6 โรงกลั่น หมายความว่า โรงกลั่นน า้มันเชือ้เพลิง สถานท่ีผลิตและจ าหน่าย
น า้มนัเชือ้เพลิง และหมายความรวมถึงโรงแยกก๊าซและโรงงานอุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียมและ
สารละลายด้วย 

2. ครัวเรือนสว่นบคุคล (นิยามโครงการส ามะโน/ส ารวจ, 2545) ประกอบด้วย 
2.1 ครัวเรือนหนึ่งคน คือ บุคคลคนเดียวซึ่งหุงหาอาหารและจัดหาสิ่งอุปโภค

บริโภคท่ีจ าเป็นแก่การครองชีพ โดยไมเ่ก่ียวกบัผู้ใดซึง่อาจพ านกัอยูใ่นเคหสถานเดียวกนั 
2.2 ครัวเรือนหลายคน คือ ครัวเรือนท่ีมีบุคคลตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ร่วมกันจัดหา

และใช้สิ่งอุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นแก่การครองชีพร่วมกัน บุคคลท่ีมาอยู่รวมกนัได้ครัวเรือนอาจจะ
เป็นญาตหิรือไมเ่ป็นญาตกินัก็ได้ ซึง่ได้แก่ 

2.2.1 ครัวเรือนท่ีประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ฉันท์ญาติมาอยู่
ด้วยกนั หรืออยูแ่บบครอบครัว 

2.2.2 ครัวเรือนท่ีประกอบด้วยบุคคลท่ีไม่มีความสมัพนัธ์ฉันท์ญาติไม่เกิน 5 
คน มาอาศยัอยูด้่วยกนั ชว่ยกนัจา่ยคา่ท่ีพกัให้นบัเป็นครัวเรือนสว่นบคุคล 1 ครัวเรือน 

2.2.3 ครัวเรือนคนงานท่ีนายจ้างจดัให้อยูอ่าศยัร่วมกนัไม่เกิน 5 คน ถือเป็น 1 
ครัวเรือนสว่นบคุคล 

2.2.4 ครัวเรือนท่ีมีบุคคลตัง้แต่ 6 คนขึน้ไปมาอยู่ร่วมกัน ซึ่งบุคคลเหล่านัน้
จะต้องมีบุคคลท่ีเป็นญาติกันตัง้แต่ 4 คนขึน้ไป หรือเป็นญาติไม่เกิน 3 คน แต่มีคนใดคนหนึ่ง
รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยของคนทัง้หมด ถือเป็นครัวเรือนสว่นบคุคล 1 ครัวเรือน  

3. สมาชิกของครัวเรือน (นิยามโครงการส ามะโน/ส ารวจ, 2545) หมายถึง บุคคลซึ่ง
อาศยัอยู่เป็นประจ าในครัวเรือน รวมทัง้คนท่ีเคยอยูใ่นครัวเรือน แตไ่ด้จากไปท่ีอ่ืนชัว่คราว โดยไม่มี
วตัถปุระสงค์จะไปอยูป่ระจ าท่ีอ่ืนและมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงันี ้
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3.1 จากไป ท่ี อ่ืนชั่วคราวไม่ เกิน  3 เดือน เช่น  ผู้ ป่ วย ท่ี เข้ารับการรักษาท่ี
โรงพยาบาลหรือผู้ ท่ีไปบวช (ไม่นบัคนในครัวเรือนท่ีจากไปเพ่ือเรียนหนงัสือ หรือประกอบอาชีพ ซึ่ง
มีท่ีอยูป่ระจ าท่ีอ่ืน รวมทัง้ผู้ ต้องโทษและผู้ถกูเกณฑ์ทหาร คนไข้ในโรงพยาบาลโรคจิต) 

3.2 จากไปเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่มีท่ีอยู่อาศยัประจ าท่ีอ่ืน เช่น ไปท างานในเรือ 
เซลส์แมน เป็นต้น 

3.3 จากไปเพ่ือศกึษา อบรมดงูานตา่งประเทศไมเ่กิน 6 เดือน 
3.4 จากไปท างานและกินอยู่ท่ี อ่ืนชั่วคราวไม่เกิน 30 วันนับจากวันไปถึงวัน

ก าหนดกลบั เช่น คนไปตดัอ้อย ฯลฯ นอกจากนีส้มาชิกของครัวเรือน ยงัรวมถึง ผู้ ท่ีมาพกัอาศยัอยู่
ชัว่คราวเกินกวา่ 3 เดือน 

4. หัวหน้าครัวเรือน หมายถึง บุคคลผู้ ซึ่งเป็นท่ียอมรับนับถือของสมาชิกอ่ืนใน
ครัวเรือน โดยยกย่องให้เป็นหัวหน้า อาจจะเป็นผู้ รับผิดชอบทางด้านการเงินและสวัสดิการของ
ครัวเรือนหรือไมก็่ตาม (ส านกังานสถิตแิหง่ชาติ, 2545) 

5. รายได้ของครัวเรือน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2545) หมายถึง รายได้ต่างๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้

5.1 คา่จ้างและเงินเดือน , เงินรางวลั , เงินโบนสั เป็นต้น 
5.2 ก าไรสทุธิจากการประกอบธุรกิจการเกษตร และธุรกิจอ่ืนๆ 
5.3 รายได้จากทรัพย์สิน เชน่ คา่เชา่ท่ีดนิ , คา่ลิขสิทธ์ิ ,ดอกเบีย้ และเงินปันผล 
5.4 เงินได้รับเป็นการชว่ยเหลือ บ าเหน็จ บ านาญ 
5.5 รายได้ท่ีไม่เป็นตวัเงิน ได้แก่ มลูคา่ของสินค้าและบริการท่ีได้รับเป็นส่วนหนึ่ง

ของค่าจ้างเงินเดือน มูลค่าของสินค้าหรืออาหารท่ีครัวเรือนผลิตและบริโภคเอง (รวมค่าประเมิน 
คา่เชา่บ้านท่ีครัวเรือนเป็นเจ้าของ) หรือได้รับมาโดยไมต้่องซือ้ 

5.6 รายรับท่ีเป็นตวัเงินอ่ืนๆ เช่น เงินได้รับจากการประกันภัย หรือประกันชีวิต , 
เงินรางวลัสลากกินแบง่ และรายรับอ่ืนๆในประเภทเดียวกนั 

6. คา่ใช้จา่ยของครัวเรือน (ส านกังานสถิตแิหง่ชาติ, 2545) ประกอบด้วย 
6.1 จ านวนเงินท่ีครัวเรือนได้ใช้จ่ายเพ่ือซือ้สินค้าและบริการต่างๆเพ่ือใช้ในการ

ด ารงชีพ 
6.2 มูลคา่ของสินค้าและบริการท่ีได้รับเป็นส่วนหนึ่งของคา่จ้าง เงินเดือน สินค้า

หรืออาหารท่ีครัวเรือนผลิตและบริโภคเอง (รวมคา่ประเมินค่าเช่าบ้านท่ีครัวเรือนเป็นเจ้าของและ
อยูอ่าศยัเอง) หรือได้มาโดยไมต้่องซือ้ 
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6.3 รายจ่ายอ่ืนๆ เช่น คา่ภาษี , เงินบริจาค , คา่เบีย้ประกนัภยั , คา่สลากกินแบง่ 
, ดอกเบีย้จา่ย และรายจา่ยท่ีมิใชเ่พ่ือการบริโภคอ่ืนๆ 

(ค่าใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค ได้แก่ รายจ่ายทัง้สิน้ของครัวเรือน แต่ไม่รวม
รายจา่ยอ่ืนๆ ตามข้อ 3 

คา่ใช้จ่ายของครัวเรือน ไม่รวมถึง ค่าผ่อนช าระบ้าน , ท่ีดิน และรายจ่ายเพ่ือการ
สะสมทุนอ่ืนๆตลอดจนรายจ่ายท่ีจดัว่าเป็นการออม เช่น เบีย้ประกันชีวิตชนิดสะสมทรัพย์ , เงิน
สะสมกองทนุส ารองเลีย้งชีพ/กบข. เป็นต้น) 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องท่ีศึกษาเก่ียวกับการอุปโภคบริโภค
สินค้าของครัวเรือน  ผู้ วิจัยสามารถน ามาปรับใช้ในการก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย โดยจะ
ท าการศึกษาถึงค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคด้านพลังงานของครัวเรือนไทย ซึ่งสามารถสรุป
กรอบแนวคดิการวิจยัได้ ดงันี ้
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั สรุปโดยผู้วิจยั 
 

สมมุตฐิานในการวิจัย 
1. ครัวเรือนท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั มีการบริโภคทางด้านพลงังานท่ีแตกตา่งกนั 
2. ครัวเรือนมีความยืดหยุน่ของรายได้ตอ่การบริโภคทางด้านพลงังานแตกตา่งกนั 
3. ครัวเรือนท่ีมีคณุลกัษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และสงัคม ท่ีแตกตา่งกนั มีสดัส่วน

คา่ใช้จา่ยด้านพลงังานตอ่คา่ใช้จา่ยทัง้หมดของครัวเรือนท่ีแตกตา่งกนั 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาวิจยัในครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ี

เก่ียวข้อง เพ่ือน ามาประกอบการน าเสนอผลวิจัย และเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีได้
ก าหนดไว้ โดยแบ่งหัวข้อออกเป็น  ส่วน ผู้ วิจยัขอน าเสนอแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องอธิบายตามล าดบัหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้ 

1.ทฤษฎีพฤตกิรรมการบริโภค  
2.แนวคดิทฤษฎีการบริโภค 
3.งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

1. ทฤษฎีพฤตกิรรมการบริโภค 
วนัรักษ์ มิ่งมณีนาคิน (2545) กล่าวว่า การบริโภคเป็นกิจกรรมสุดท้ายของกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจท่ีมีความส าคัญ กล่าวคือ เป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการตอบสนองหรือบ าบัดความ
ต้องการให้กบัหน่วย เศรษฐกิจตา่งๆของระบบเศรษฐกิจ ทัง้ครัวเรือน ธุรกิจ และรัฐบาล เน่ืองจาก
ทุกๆ หน่วยจ าเป็นต้องได้รับสินค้าและบริการมาอุปโภคบริโภคเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ด้วยกนัทัง้สิน้ 

ความหมายของการบริโภค 
การบริโภคในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึงการใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการเพ่ือ

สนองความต้องการของมนุษย์ รวมถึงการน าสินค้าและบริการมาใช้ประโยชน์เพ่ือการผลิตเป็น
สินค้าและบริการอ่ืนๆ การบริโภคไม่ได้หมายความถึงการรับประทานอาหารอยา่งท่ีคนทัว่ไปเข้าใจ
แต่เพียงอย่างเดียว การใช้สินค้าอ่ืนๆ และการใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือการบริโภคด้วย
เช่นกัน เช่น การไปพบแพทย์เม่ือยามเจ็บป่วย การพักโรงแรม การท่องเท่ียว การขนส่ง การ
ประกันภัย ฯลฯ จึงสรุปได้ว่าการกระท าทัง้หลายอันท าให้สินค้าหรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง
สิน้เปลืองไปเพ่ือเป็นประโยชน์แก่มนษุย์ ไมว่า่จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ถือเป็นการบริโภคทัง้สิน้ 

ประเภทของการบริโภค 
การแบ่งประเภทของการบริโภคตามลกัษณะของสินค้าสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท 

คือ 
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1.การบริโภคสินค้าไม่คงทน (nondurable goods consumption) คือการบริโภค
สิ่งของชนิดใดชนิดหนึ่งแล้วสิ่งของชนิดนัน้จะสิน้เปลืองหรือใช้หมดไป การบริโภคลักษณะนี ้
เรียกวา่destruction เชน่ การบริโภคน า้ อาหาร ยารักษาโรค น า้มนัเชือ้เพลิง ฯลฯ 

2.การบริโภคสินค้าคงทน (durable goods consumption) คือการบริโภคสิ่งของ
อย่างใด อย่างหนึ่งโดยสิ่งของนัน้ยงัคงใช้ได้อีก การบริโภคลกัษณะนีเ้รียกว่า diminution เช่น การ
อาศยับ้านเรือน การใช้รถยนต์ พดัลม โทรทศัน์ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าสินค้าคงทนเหล่านีจ้ะ
ใช้แล้วไมห่มดไปในทีเดียว แตก็่จะคอ่ยๆสกึหรอไป จนในท่ีสดุจะไมส่ามารถน ามาใช้ได้อีก 

ปัจจัยท่ีใช้ก าหนดการบริโภค 
ถึงแม้ว่าความต้องการบริโภคสินค้าหรือบริการของผู้บริโภคแต่ละรายจะมีความ

แตกตา่งกนั แต่ก็พอจะสรุปได้ว่าตวัก าหนดการบริโภคหรือปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือก
ซือ้สินค้าและบริการโดยรวมมีดงันี ้

1. รายได้ของผู้บริโภค ระดบัรายได้เป็นปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกบริโภค
สินค้าหรือบริการของผู้บริโภค โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั คือ ผู้บริโภคท่ีมีรายได้มากจะ
บริโภคมาก ถ้ามีรายได้น้อยก็จะบริโภคน้อย 

2. ราคาของสินค้าและบริการ เน่ืองจากระดับราคาของสินค้าและบริการเป็น
ตวัก าหนดอ านาจซือ้ของเงินท่ีมีอยู่ในมือของผู้บริโภค นัน่คือ ถ้าราคาของสินค้าหรือบริการสูงขึน้
จะท าให้อ านาจซือ้ของเงินลดลง สง่ผลให้ผู้บริโภคบริโภคสินค้าหรือบริการได้น้อยลง เน่ืองจากเงิน
จ านวนเท่าเดิมซือ้หาสินค้าหรือบริการได้น้อยลง ในทางกลับกัน ถ้าราคาของสินค้าหรือบริการ
ลดลงอ านาจซือ้ของเงินจะเพิ่มขึน้ ส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถบริโภคสินค้าหรือบริการได้มากขึน้
ด้วยเหตผุลท านองเดียวกนักบัข้างต้น 

3. ปริมาณเงินหมนุเวียนท่ีอยูใ่นมือ กลา่วคือ ถ้าผู้บริโภคมีเงินหมนุเวียนอยู่ในมือ
มากจะจงูใจให้ผู้บริโภคบริโภคมากขึน้ และถ้ามีเงินหมนุเวียนอยูใ่นมือน้อยก็จะบริโภคได้น้อยลง 

4. ปริมาณของสินค้าในตลาด ถ้าสินค้าหรือบริการในท้องตลาดมีปริมาณมาก 
ผู้บริโภคจะมีโอกาสในการจบัจา่ยใช้สอยหรือบริโภคได้มาก ในทางกลบักนั ถ้ามีน้อยก็จะบริโภคได้
น้อยตาม 

5. การคาดคะเนราคาของสินค้าหรือบริการในอนาคต จะมีผลต่อการตดัสินใจ
ของผู้บริโภค กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคคาดว่าในอนาคตราคาของสินค้าหรือบริการจะสงูขึน้ ผู้บริโภค
จะเพิ่มการบริโภคในปัจจบุนั (ลดการบริโภคในอนาคต) ตรงกนัข้าม ถ้าคาดว่าราคาของสินค้าหรือ
บริการจะลดลงผู้บริโภคจะลดการบริโภคในปัจจุบนัลง (เพิ่มการบริโภคในอนาคต) จะเห็นได้ว่า
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การคาดคะเนราคาของสินค้าหรือบริการในอนาคตจะมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้ามกบัการ
ตดัสินใจเลือกบริโภคหรือระดบัการบริโภคในปัจจบุนั และจะมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั
การตดัสินใจเลือกบริโภคหรือระดบัการบริโภคในอนาคต 

6. ระบบการค้าและการช าระเงิน เป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งท่ีก าหนดการ
ตดัสินใจในการเลือกบริโภคของผู้บริโภค กล่าวคือ ถ้าเป็นระบบการซือ้ขายด้วยเงินผ่อน ดาวน์ต ่า 
ผ่อนระยะยาว จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการบริโภคให้กบัผู้บริโภคมากขึน้ นัน่คือ ผู้บริโภคสามารถ
บริโภคโดยไม่ต้องช าระเงินในงวดเดียว มีเงินเพียงสว่นหนึง่ในการดาวน์ก็สามารถซือ้หาสินค้าและ
บริการมาบริโภคได้ โดยเฉพาะสินค้าหรือบริการท่ีมีราคาสงู เชน่ บ้าน รถยนต์ ฯลฯ ตรงกนัข้าม ถ้า
ไม่มีระบบการซือ้ขายแบบเงินผ่อน คือผู้บริโภคจะต้องช าระเงินค่าสินค้าตามราคาในงวดเดียว 
ผู้บริโภคอาจไมส่ามารถซือ้หาหรือบริโภคสินค้าหรือบริการนัน้ๆได้ 

นอกจากท่ีกล่าวข้างต้น ยังมีปัจจยัอ่ืนๆอีกมากท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภค
ของผู้ บริโภค ไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ ระดับการศึกษา ฤดูกาล เทศกาล รสนิยมหรือความชอบ
ส่วนตวัของผู้บริโภค ตวัอย่างเช่น ในเทศกาลกินเจถ้าผู้บริโภครับประทานอาหารเจ ผู้บริโภคจะไม่
บริโภคเนือ้สัตว์ โดยจะหันมาบริโภคพืชผักผลไม้แทน หรือในวยัเด็ก ส่วนใหญ่เด็กๆมักจะชอบ
บริโภคลกูอม ลกูกวาด ขนม มากกวา่เม่ือโตเป็นผู้ใหญ่ (อาย)ุ เป็นต้น 

การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการศกึษาพฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกซือ้สินค้า
และบริการตา่งๆ เพ่ือให้ได้รับความพอใจสงูสดุจากงบประมาณท่ีมีอยูอ่ย่างจ ากดั 

ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility Theory) 
อรรถประโยชน์ (Utility) หมายถึง ความพอใจท่ีผู้บริโภคได้รับจากการบริโภคสินค้า

หรือบริการชนิดนัน้ๆ สินค้าหรือบริการจะให้อรรถประโยชน์มากน้อยเพียงใดขึน้อยู่กับระดบัความ
ต้องการของผู้บริโภคท่ีมีต่อสินค้าหรือบริการนัน้ ถ้ามีความต้องการมาก สินค้าหรือบริการจะให้
อรรถประโยชน์จากการบริโภคมาก ตรงกันข้าม ถ้ามีความต้องการน้อย สินค้าหรือบริการจะให้
อรรถประโยชน์จากการบริโภคน้อย 

1. อรรถประโยชน์เพิ่มและอรรถประโยชน์รวม 
อรรถประโยชน์รวม (Total Utility : TU) หมายถึง ผลรวมของอรรถประโยชน์

ทัง้หมดท่ีผู้บริโภคได้รับจากการบริโภคสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งตัง้แต่หน่วยแรกจนถึงหน่วยท่ีก าลงั
พิจารณาในขณะนัน้ 

อรรถประโยชน์เพิ่ม (Marginal Utility : MU) หมายถึง อรรถประโยชน์หรือความ
พอใจท่ีผู้บริโภคได้รับเพิ่มขึน้ เม่ือบริโภคสินค้าหรือบริการชนิดนัน้เพิ่มขึน้หนึง่หนว่ย 
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MUn      =          TUn - TUn-1 
TUn      =          U1 + U2 +…..+ Un 

หรือ     TUn      =          MU1 + MU2 +…..+ MUn 
โดยท่ี :  MUn    =          อรรถประโยชน์เพิ่มจากการบริโภคสินค้าหนว่ยท่ี n 

Un        =          อรรถประโยชน์จากการบริโภคสินค้าหนว่ยท่ี n 
TUn      =          อรรถประโยชน์รวมจากการบริโภคสินค้าหนว่ยท่ี n 

ความพอใจท่ีเกิดขึน้จากการบริโภคสินค้าในแต่ละหน่วย เรียกว่า “ยูทิล (Util)” 
ความสัมพันธ์ของอรรถประโยชน์รวม (TU) และอรรถประโยชน์หน่วยสุดท้าย (MU) สรุปได้ดงันี ้
“ในช่วงท่ีค่า MU เป็นบวก ค่า TU จะเพิ่มขึน้เร่ือยๆ ณ จุดท่ีค่า MU เท่ากับศูนย์ ค่า TU จะมาก
ท่ีสดุและในชว่งท่ีคา่ MU เป็นลบ คา่ TU จะลดลงเร่ือยๆ” 

2. กฎการลดน้อยถอยลงของอรรถประโยชน์เพิ่ม 
กฎการลดน้อยถอยลงของอรรถประโยชน์เพิ่ม (Law of Diminishing Marginal 

Utility) กล่าวว่าเม่ือผู้บริโภคได้รับสินค้าหรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่งมาบริโภคเพ่ือบ าบดัความ
ต้องการเพิ่ม ขึน้เร่ือยๆแล้ว อรรถประโยชน์หน่วยสดุท้ายหรืออรรถประโยชน์เพิ่มท่ีได้จากสินค้าหรือ
บริการนัน้ๆ จะลดลง จนในท่ีสุดเม่ือได้ รับสินค้าหรือบริการนัน้มากเกินระดับหนึ่ งแล้ ว 
อรรถประโยชน์หน่วยสุดท้าย หรืออรรถประโยชน์เพิ่มของสินค้าหรือบริการนัน้อาจจะเท่ากบัศนูย์
หรือตดิลบได้  

3. ดลุยภาพผู้บริโภค (Consumers’ Equilibrium) 
ดลุยภาพผู้บริโภค (Consumers’ Equilibrium) หมายถึง สภาวการณ์ท่ีผู้บริโภค

ได้รับความพอใจสูงสุดจากการบริโภคสินค้าหรือบริการจ านวนหนึ่งภายใต้งบประมาณท่ีมีอยู่
จ ากดั ดลุยภาพผู้บริโภคจะไมเ่ปล่ียนแปลงถ้าปัจจยัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องไมเ่ปล่ียนแปลง  

ในการซือ้สินค้าของผู้บริโภคจะมีการเปรียบเทียบอรรถประโยชน์เพิ่มท่ีผู้บริโภค
ได้รับจากสินค้าแตล่ะชนิด ในกรณีท่ีราคาสินค้าไม่เท่ากนัจะปรับคา่โดยการหารคา่อรรถประโยชน์
เพิ่มของสินค้านัน้ด้วยราคาของตวัมนัเอง และจดัล าดบัสินค้าท่ีให้อรรถประโยชน์เพิ่มท่ีปรับคา่แล้ว
จากมากไปหาน้อย ผู้ บริโภคจะเลือกบริโภคสินค้าท่ีให้ค่าอรรถประโยชน์เพิ่มมากท่ีสุดก่อน
จนกระทัง่ถึงหน่วยท่ีให้ค่าอรรถประโยชน์เพิ่มท่ีปรับค่าแล้วของสินค้าทุกชนิดเท่ากัน ซึ่งจะท าให้
ผู้บริโภคได้รับความพอใจสงูสดุหรือเกิดดลุยภาพผู้บริโภค ดงันัน้ เง่ือนไขดลุยภาพผู้บริโภคคือ 

ในเม่ือ 
MUA คือ อรรถประโยชน์เพิ่มของสินค้า A 
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PA     คือ ราคาสินค้า A 
MUB คือ อรรถประโยชน์เพิ่มของสินค้า B 
PB     คือ ราคาสินค้า B ฯลฯ 

ทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากัน (Indifference curve Theory) 
เส้นความพอใจเท่ากัน (Indifference Curve : IC) หมายถึง เส้นท่ีแสดงการบริโภค

สินค้า 2 ชนิดในสัดส่วนท่ีแตกต่างกันแต่ได้รับความพอใจท่ีเท่ากันตลอดทัง้เส้น ไม่ว่าจะเลือก
บริโภคท่ีจุดใดของเส้น มีแผนการบริโภคสินค้าอย่างไร ผู้บริโภคก็จะได้รับความพอใจท่ีเท่ากันทัง้
เส้น 

เส้น IC ของผู้บริโภคคนหนึ่งๆ มีได้หลายเส้นเน่ืองจากความพอใจของผู้บริโภคมีได้
หลายระดบั แต่ละเส้นแทนความพอใจหนึ่งระดบั เส้น IC ท่ีแสดงความพอใจในระดบัท่ีสงูกว่าจะ
อยูด้่านขวามือของเส้นท่ีแสดงความพอใจในระดบัท่ีต ่ากว่า 

ลกัษณะของเส้นความพอใจเท่ากนั  โดยทัว่ไปเส้นความพอใจเท่ากนัของผู้บริโภคจะ
มีลกัษณะส าคญั คือ 

1. เป็นเส้นทอดลงจากซ้ายไปขวา มีความลาดชนัเป็นลบ (Downward Sloping) 
ทัง้นี ้เพราะการบริโภคสินค้าชนิดหนึ่งเพิ่มขึน้ ผู้บริโภคจะลดการบริโภคสินค้าอีกชนิดหนึ่งลง และ
มีลกัษณะโค้งเว้าเข้าหาจดุก าเนิด แสดงวา่ทดแทนกนัได้ไมส่มบรูณ์ 

2. เส้นความพอใจเท่ากันของผู้บริโภคคนหนึ่ง มีได้หลายเส้น และเส้นท่ีอยู่ทาง
ขวามือจะแสดงระดบัความพอใจมากกวา่ เส้นท่ีอยูท่างซ้ายมือ 

       

 
 

ภาพประกอบ 2 เส้นความพอใจเทา่กนัมีได้หลายเส้น  
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3. เส้นความพอใจจะตดักันไม่ได้ เพราะถ้าเส้นความพอใจเท่ากันตดักันได้แล้ว 
จะท าให้ลกัษณะและข้อสมมตเิบือ้งต้นขดัแย้งกนัเอง ดงัภาพ 

      

 
 

ภาพประกอบ 3 เส้นความพอใจเทา่กนัจะตดักนัไมไ่ด้ 
 

นอกจากนีเ้ส้นความพอใจเทา่กนั อาจมีอีก 2 รูปแบบ เช่น เป็นเส้นตรง และรูปตวั
แอล อธิบายได้ดงันี ้

เส้นความพอใจท่ีมีลักษณะเป็นเส้นตรง แสดงว่าเม่ือผู้ บริโภคสินค้าเลือก
สินค้าชนิดหนึ่งเพิ่มขึน้ จ านวน 1 หน่วย จะต้องไปลดจ านวนสินค้าอีกชนิดหนึ่ง จ านวน 1 หน่วย 
เป็นสดัสว่นท่ีเทา่กนั 

      

 
 

ภาพประกอบ 4 เส้นความพอใจเทา่กนัแบบเส้นตรง 
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เส้นความพอใจเท่ากันท่ีมีลักษณะเป็นรูปตัวแอล หรือหักงอเป็นมุมฉาก 
แสดงวา่สินค้า 2 ชนิดนัน้ เป็นสินค้าท่ีใช้ทดแทนกนัไมไ่ด้เลย แตเ่ป็นสินค้าท่ีใช้ประกอบกนั  

      

 
 
ภาพประกอบ 5 เส้นความพอใจเทา่กนัแบบตัง้ฉากหกัมมุ 

 
 อัตราส่วนเพิ่ มของการทดแทนกันของสินค้า 2 ชนิด (Marginal Rate of 

Substitution : MRS) 
อัตราส่วน เพิ่ มของการทดแทนกันของสิน ค้า  2 ชนิด  (Marginal Rate of 

Substitution : MRS) หมายถึง การบริโภคสินค้าชนิดหนึ่งลดลงเม่ือบริโภคสินค้าอีกชนิดหนึ่ง
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย เพ่ือรักษาระดบัความพอใจของผู้บริโภคให้คงเดิม โดยมีสตูรในการค านวณหาคา่
ได้ดงันี ้

MRSxy  =        Δy/Δx 
โดยก าหนดให้ ∆X =        จ านวนการบริโภคสินค้าเพิ่มขึน้ 1 หนว่ย 
∆Y  =        จ านวนการบริโภคสินค้าลดลงจ านวนหนึง่ 

หรือ  ดงันัน้ MRSXY  คือ slope ของเส้น IC นัน่เอง 
เส้นงบประมาณหรือเส้นราคา (Budget Line or Price Line) 

เส้นงบประมาณหรือเส้นราคา (Budget Line or Price Line) หมายถึง เส้นท่ี
แสดงถึงจ านวนตา่งๆ ของสินค้า 2 ชนิด ท่ีสามารถซือ้ได้ด้วยเงินจ านวนหนึ่งท่ีเท่ากนัตลอดทัง้เส้น 
พิจารณา ณ ราคาตลาดในขณะนัน้ เส้นงบประมาณจะมีลกัษณะเป็นเส้นตรง ความชันเป็นลบ
เสมอ  

      



  19 

 
 

ภาพประกอบ 6 เส้นงบประมาณ 
 

การเปล่ียนแปลงเส้นงบประมาณ จะเปล่ียนแปลงได้ 2 ลกัษณะด้วยกนั คือ 
1. ราย ได้ เป ล่ี ยน แป ล ง  ( Income Change) ถ้ า ราย ได้ ขอ งผู้ บ ริ โภ ค

เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ หรือ ลดลง จะมีผลท าให้ปริมาณการซือ้สินค้า 2 ชนิดเปล่ียนไปด้วย (ราคา
สินค้าคงท่ี) ในกรณีงบประมาณเพิ่ม เส้น BL จะเคล่ือนย้ายทัง้เส้นไปทางขวามือ หรือ งบประมาณ
ลดลง เส้น BL จะเคล่ือนย้ายทัง้เส้นไปทางซ้ายมือ 

      

 
 
ภาพประกอบ 7 กรณีผู้บริโภคมีงบประมาณเพิ่มขึน้ หรือ ลดลง 

 
2. ราคาสินค้าเปล่ียนแปลง (Price Change) จะมีกรณีราคาสินค้าชนิดใด

ชนิดหนึง่เปล่ียนแปลงจะมีผลท าให้เส้นงบประมาณ (BL) เปล่ียนแปลงตามไปด้วย 
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ภาพประกอบ 8 ราคาสินค้า X เปล่ียนแปลง (ราคาสินค้า Y คงท่ี) 
  

 
 
ภาพประกอบ 9 ราคาสินค้า Y เปล่ียนแปลง (ราคาสินค้า X คงท่ี) 

 
ดุลยภาพของผู้บริโภค (Consumers’ Equilibrium) 

ดุลยภาพของผู้ บริโภคจะเกิดขึน้ ณ จุดท่ีเส้นความพอใจเท่ากันสัมผัสกับเส้น
งบประมาณ ซึ่งจะแสดงถึง จดุท่ีผู้บริโภคท าการบริโภคสินค้า 2 ชนิด และได้รับความพอใจสูงสุด
จากงบประมาณท่ีมีอยูจ่ ากดั  
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ภาพประกอบ 10 ดลุยภาพของผู้บริโภค 
 

การเปล่ียนแปลงดุลยภาพของผู้บริโภค มีสาเหตุมาจากการเปล่ียนแปลงในราคา
สินค้า หรือ รายได้ของผู้บริโภค จะมีผลตอ่ดลุยภาพของผู้บริโภคได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. การเปล่ียนแปลงราคาสินค้าชนิดใด ชนิดหนึ่ง (Price Effect) ในกรณีท่ีราคา
สินค้า X ลดลง (ราคาสินค้า Y คงท่ี) จะมีผลท าให้ผู้ บริโภคสามารถซือ้สินค้า X มากขึน้ เส้น 
Budget Line บนแกนนอนจะเคล่ือนย้ายไปทางขวามือ ไปสมัผสักับเส้นความพอใจเท่ากันเส้นท่ี
อยูท่างขวามือและเกิดดลุยภาพใหม่   

 

 
  

ภาพประกอบ 11 เส้นแนวทางการบริโภคอนัเน่ืองมาจากราคาเปล่ียนแปลง (PCC) 
 

2. การเปล่ียนแปลงรายได้ของผู้บริโภค (Income Change) ถ้าผู้บริโภคมีรายได้
เพิ่มขึน้ หรือลดลง (ราคาสินค้าคงท่ี) กรณีรายได้เพิ่ม เส้นงบประมาณก็จะเคล่ือนย้ายทัง้เส้นไป
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ทางขวามือของเส้นเดิม กรณีรายได้ลดลง เส้นงบประมาณก็จะเคล่ือนย้ายทัง้เส้นไปทางซ้ายมือ
ของเส้นเดมิ 

  

 
 

ภาพประกอบ 12 เส้นแนวทางการบริโภค กรณีรายได้ผู้บริโภคเปล่ียนแปลง (ICC) 
 

3. การเปล่ียนแปลงราคาสินค้า : ผลการทดแทนกนัและผลทางรายได้ เม่ือราคา
สินค้า X ลดลง (ราคาสินค้า Y คงท่ี) จะท าให้เส้นงบประมาณบนเส้นปริมาณสินค้า X ย้ายไป
ทางขวามือสมัผสักบัเส้นความพอใจเท่ากนัอีกเส้นหนึ่ง จึงเกิดดลุยภาพใหม่ปริมาณบริโภคสินค้า 
X เพิ่มขึน้ กล่าวคือ เร่ิมแรกดลุยภาพของผู้บริโภคอยู่ท่ีเส้น IC1 สมัผสัเส้น BL1 ท่ีจุด E1 ปริมาณ
สินค้า X เท่ากบั Q1 ตอ่มาราคาสินค้า X ลดลง ท าให้เส้นงบประมาณบนแกนสินค้า X เปล่ียนเป็น 
BL2 สมัผสักับเส้นความพอใจเท่ากัน IC2 เป็นดลุยภาพใหม่ท่ีจุด E3 ปริมาณการบริโภคสินค้า X 
เพิ่มขึน้เป็น Q3 ดงันัน้ความแตกตา่งระหว่าง Q1 ถึง Q3 เป็นผลทางด้านราคา (Price Effect)  Q1 
ถึง Q2 เป็นผลการทดแทนกนั และ Q2 ถึง Q3 เป็นผลทางด้านรายได้ 
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ภาพประกอบ 13 แสดงผลทางด้านราคา,ผลการทดแทนและผลทางด้านรายได้ 

 
4. ผลการเปล่ียนแปลงรายได้กบัเส้นเองเกล เป็นการแสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง

รายได้ท่ีเพิ่มขึน้ท าให้มีการบริโภคสินค้า X และ Y ในปริมาณท่ีเพิ่มขึน้ตามไปด้วย แสดงได้ด้วย
เส้นแนวทางการบริโภค กรณีท่ีรายได้มีการเปล่ียนแปลง (ICC) เม่ือน าตวัแปรรายได้ท่ีเปล่ียนแปลง
กบัการบริโภคสินค้า X ท่ีเปล่ียนแปลงไปบนจดุ E1 , E2  และ E3 เม่ือลากผา่นจดุทัง้สาม จะได้เส้น
ท่ีเรียกวา่ เส้นเองเกล 

      

 
 

ภาพประกอบ 14 เส้นแนวทางการบริโภคอนัเน่ืองมาจากรายได้เปล่ียนแปลง 
 

 
  

ภาพประกอบ 15 เส้นเองเกล 
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ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ 
ภารดี ประเสริฐลาภ (2541) ได้อธิบาย คา่ความยืดหยุ่นของอปุสงค์ว่าเป็นคา่ท่ีใช้วดั

อัตราการเปล่ียนแปลงของตัวแปรตามต่ออัตราของการเปล่ียนแปลงของตัวแปรอิสระ ซึ่ งจะ
แบง่เป็น 3 ประเภท ดงันี ้

ความยืดหยุ่นของอปุสงค์ตอ่ราคา (elasticity of price demand or price 
elasticity)หมายถึง อตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณซือ้ตอ่อตัราการเปล่ียนแปลงของราคา
สินค้าชนิดนัน้ 

Ep =  %การเปล่ียนแปลงของปริมาณซือ้ 
               %การเปล่ียนแปลงของราคาสินค้า 
ชนิดความยืดหยุน่ของอปุสงค์ตอ่ราคา 

ยืดหยุน่มากท่ีสดุ Ep = ∞ อาหารบฟุเฟ่ต์ 
ยืดหยุน่มาก  Ep > 1  สินค้าฟุ่ มเฟือย 
ยืดหยุน่คงท่ี  Ep = 1  สินค้าปกต ิ
ยืดหยุน่น้อย  Ep < 1  สินค้าจ าเป็นพอเพียง 
ไมยื่ดหยุน่เลย Ep = 0  สินค้าจ าเป็นมาก 

ความยืดหยุ่นของอปุสงค์ตอ่รายได้ (elasticity of income demand or income 
elasticity) หมายถึง อตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณซือ้ตอ่อตัราการเปล่ียนแปลงของรายได้
ของผู้บริโภค 

Ei =    %การเปล่ียนแปลงของปริมาณซือ้    
               %การเปล่ียนแปลงระดบัรายได้ของผู้ ซือ้ 
ชนิดความยืดหยุน่อปุสงค์ตอ่รายได้ 

Ei เป็นบวก  Ei > 0  สินค้าปกต ิ
ยืดหยุน่น้อย  0 < Ei < 1 สินค้าจ าเป็น 
ยืดหยุน่มาก  Ei > 1  สินค้าฟุ่ มเฟือย 
Ei เป็นลบ  Ei < 0  สินค้าด้อยคณุภาพ 

ความยืดหยุ่นของอปุสงค์ตอ่ราคาสินค้าชนิดอ่ืนๆ (elasticity of cross demand 
or cross elasticity) เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงในราคาสินค้าอ่ืนท่ีต้องใช้ร่วมกนัหรือใช้ทดแทนกนั 
มีผลตอ่ปริมาณสินค้าท่ีก าลงัพิจารณา ความยืดหยุน่ของอปุสงค์ตอ่ราคาสินค้าอ่ืนหรือความ
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ยืดหยุ่นไขว้ จงึหมายถึง อตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณการซือ้สินค้า X ตอ่อตัราการ
เปล่ียนแปลงราคาของสินค้า Y 

Ec = %การเปล่ียนแปลงปริมาณความต้องการซือ้สินค้าชนิดหนึง่ 
               %การเปล่ียนแปลงระดบัราคาสินค้าชนิดอ่ืน 
ชนิดความยืดหยุน่อปุสงค์ตอ่ราคาสินค้าชนิดอ่ืน 

Ec เป็นบวก  Ec = ∞ สินค้าท่ีใช้ทดแทนกนัได้อยา่งสมบรูณ์ 
Ec เป็นบวก  0 < Ec < ∞ สินค้าท่ีใช้ทดแทนกนัได้ 
Ec เป็นศนูย์  Ec = 0  สินค้าท่ีเป็นอิสระตอ่กนั 
Ec เป็นลบ  Ec < 0  สินค้าท่ีใช้ประกอบกนั 

ความยืดหยุ่นของอปุสงค์จะมีคา่ตา่งๆกนั และแตล่ะคา่จะแสดงให้ทราบวา่ อปุ
สงค์มีความยืดหยุน่มากน้อยเพียงใด ถ้าสินค้าและบริการใดมีอตัราสว่นการเปล่ียนแปลงของ
ปริมาณอปุสงค์ท่ีมีคา่สงูกว่าอตัราการเปล่ียนแปลงของปัจจยัท่ีก าหนดอปุสงค์ ซึง่จะได้คา่ความ
ยืดหยุ่นของอปุสงค์มากกว่า 1 แสดงวา่อปุสงค์ของสินค้าหรือบริการนัน้มีความยืดหยุ่นมาก 
ในทางตรงกนัข้าม ถ้าอตัราส่วนการเปล่ียนแปลงของปริมาณอปุสงค์ท่ีมีคา่ต ่ากวา่อตัราสว่นการ
เปล่ียนแปลงของปัจจยัท่ีก าหนดอปุสงค์ แสดงว่า อปุสงค์ของสินค้าและบริการมีความยืดหยุ่น
น้อย หรือ มีคา่ความยืดหยุน่น้อยกวา่ 1  

 
2.แนวคิดทฤษฎีการบริโภค 

การศึกษาทฤษฎีการบริโภค เก่ียวข้องกับการพิจารณาตัดสินใจอย่างมีเหตุผลของ
ผู้บริโภคว่าจะท าการจัดสรรงบประมาณ หรือ รายได้ท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดอย่างไรในการเลือกซือ้
สินค้าและบริการจ านวนหนึง่ภายใต้ปัจจยัตา่งๆ เชน่ ราคาสินค้า , รายได้ และรสนิยม เพ่ือให้ได้รับ
อรรถประโยชน์สูงสุด หรือ ความพึงพอใจสูงสุด (maximizing total utility) ซึ่งในท่ีสุดจะก่อให้เกิด
อปุสงค์ในสินค้าของผู้บริโภค 

ฟังก์ชันอุปสงค์ 
ในการพิจารณาพฤติกรรมของผู้บริโภคจะสามารถวิเคราะห์หาฟังก์ชนัอุปสงค์ของ

ผู้บริโภคได้จาก 2 วิธี ด้วยกนั คือ (อภิสิทธ์ิ อิสริยานกุลุ, 2537) 
1 พิจารณาวา่ผู้บริโภคจะตดัสินใจเลือกบริโภคสินค้าเพ่ือให้ได้รับอรรถประโยชน์

สงูสดุ (u) ภายใต้ข้อจ ากดัของงบประมาณท่ีมีอยู ่(x) ซึง่สามารถอธิบายได้โดยแบบจ าลองทัว่ไป 
ดงันี ้
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Maximize u  =  v(qi)    ……….(1) 

Subject to x  = ∑_(i=1)^n▒〖p"i" qi〗  ……….(2) 
ก าหนดให้ 
v(qi) = ฟังก์ชนัอรรถประโยชน์ทางตรง (direct utility function) 
 ซึง่ขึน้อยูก่บัปริมาณสินค้าท่ีบริโภค qi 
pi  = ราคาสินค้าประเภทท่ี i 
qi  = ปริมาณสินค้าประเภทท่ี i 
โดยท่ีI = 1,2,3,…..,n 
เม่ือใช้ lagrangian approach ในการแก้ปัญหาจะได้ 

L = v(qi) + λ(x –∑_(i=0)^n▒piqi)  ……….(3) 

โดยท่ี λ คือ lagrange multiplier 
จากสมการท่ี (3) หาอนพุนัธ์อนัดบัท่ี 1 ส าหรับ i = 1,2,3,…,n จะได้ดงันี ้

(∂v(qi))/(∂(qi))  = λpi   ……….(4) 
x = ∑_(i=0)^n▒piqi   ……….(5) 
เม่ือแก้สมการท่ี (4) และ (5) จะได้ฟังก์ชันอุปสงค์ธรรมดา (ordinary demand 

function) ของการบริโภคสินค้า qi หรือ ฟังก์ชนัอปุสงค์สินค้าตามหลกัการของ Mashallian ดงันี ้
qi = gi (pi , x)    ……….(6) 
2. พิจารณาวา่ผู้บริโภคจะตดัสินใจเลือกบริโภคสินค้าโดยมีการจดัสรร

งบประมาณ เพ่ือซือ้สินค้าให้อยูร่ะดบัต ่าสดุ (x) ท่ีสามารถคงระดบัอรรถประโยชน์เท่าเดมิ (ū) ซึง่
แสดงได้ดงันี ้

Minimize x = ∑_(i=0)^n▒piqi  ……….(7) 

Subject to v(qi)            = ū    ……….(8) 
โดยท่ี x คือ ฟังก์ชนัคา่ใช้จา่ยทางตรง (direct expenditure function) 
เม่ือใช้ lagrangian approach ในการแก้ปัญหาจะได้คา่ดงันี ้

Z =  ∑_(i=0)^n▒piqi + µ(ū- v(qi))  ……….(9) 
โดยท่ี µ คือ lagrange multiplier 
จากสมการท่ี (9) หาอนพุนัธ์อนัดบัท่ี 1 ส าหรับ i = 1,2,3,…,n จะได้ดงันี ้

pi  = µ (∂v(qi))/(∂(qi))  ……….(10) 

ū  = v(qi)    ……….(11) 
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เม่ือแก้สมการท่ี  (10) และ (11) จะได้ฟั งก์ชันอุปสงค์ชดเชย (compensated 
demand function) ของการบริโภคสินค้า qi หรือฟังก์ชนัอปุสงค์ Hicksian ดงันี ้

qi  = hi(pi , ū)   ……….(12) 
ฟังก์ชนัอุปสงค์ธรรมดาและฟังก์ชนัชดเชยจะมีความเก่ียวพนักันเน่ืองจากกรณีการ

หาอรรถประโยชน์สูงสดุของผู้บริโภคภายใต้งบประมาณท่ีจ ากดั มีความหมายตรงกบักรณีการหา
คา่ใช้จ่ายต ่าท่ีสดุโดยก าหนดระดบัอรรถประโยชน์สงูสุดท่ีต้องการ โดยทัง้สองกรณีต่างก็เป็นการ
เลือกบริโภคสินค้า qi เช่นเดียวกัน ซึ่งความสมัพนัธ์ของ 2 กรณีนีเ้รียกว่า dual problem สามารถ
แสดงรายละเอียดได้ดงันี ้

เม่ือแทนคา่ฟังก์ชนัอปุสงค์ธรรมดา สมการท่ี (6) ลงในฟังก์ชนัอรรถประโยชน์ทางตรง

จะได้ฟังก์ชนัอรรถประโยชน์ทางอ้อม (indirect utility function ; Ψ) คือ 

v[gi(pi , x)]  = Ψ(pi , x)  ……….(13) 
และเม่ือแทนคา่ฟังก์ชนัอปุสงค์ชดเชย สมการท่ี (12) ในฟังก์ชนัคา่ใช้จา่ยทางตรง จะ

ได้ฟังก์ชนัคา่ใช้จา่ยทางอ้อม (indirect expenditure function : e) คือ 

x[hi(pi, ū)]  = e(pi, ū)  ……….(14) 
น าฟังก์ชันข้างต้นนีม้าแทนลงในฟังก์ชันอุปสงค์ทัง้สองจะแสดงความสัมพันธ์

ดงักลา่ว คือ 

gi(pi,x)  = gi[pi,e(pi, ū)] = hi(pi, ū) = hi[pi, Ψ(pi,x)] ……….(15) 
อย่างไรก็ตามการเปล่ียนแปลงของราคาสินค้าจะมีผลตอ่อปุสงค์ธรรมดาและอปุสงค์

ชดเชยจะแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัความแตกตา่งของคา่พารามิเตอร์ท่ีก าหนดให้คงท่ี 
แบบจ าลองในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 

การวิเคราะห์สมการเชิงเส้นตรงนัน้ได้มีมานานแล้ว ในปี พ.ศ. 1954 Stone ได้
ท าการศึกษ าถึ งพฤติกรรมและค่าใช้จ่ ายของผู้ บ ริโภคใน เร่ือง “The Measurement of 
Consumer’s Expenditure and Behavior” ซึ่งเป็นการศึกษาถึงแบบจ าลองในการวิเคราะห์อุป
สงค์ของสินค้าแต่ละชนิด โดยพิจารณาจากค่าความยืดหยุ่น แบบจ าลองดงักล่าวสามารถปรับ
ใช้ได้ดีกบัสินค้าชนิดตา่งๆ 

รูปแบบฟังก์ชันเก่ียวกับการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายท่ีมีการใช้จ่ายกันอย่างแพร่หลาย 
ได้แก่ แบบจ าลองคา่ใช้จ่ายท่ีเป็นเส้นตรง (Linear Expenditure System : LES) มีรากฐานมาจาก
การวิเคราะห์อุปสงค์แบบ Stone (1954) การวิเคราะห์โดยแบบจ าลองค่าใช้จ่ายท่ีเป็นเส้นตรงนี ้
สมมติให้ผู้ บริโภคได้รับอรรถประโยชน์สูงสุดและค่าใช้จ่ายทัง้หมดจะถูกก าหนดจากปัจจัย
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ภายนอก แบบจ าลองคา่ใช้จา่ยท่ีเป็นเส้นตรง (Linear Expenditure System : LES) สามารถแสดง
ได้ดงันี ้

piqi  = piyi + βi(v-∑piyi)  ……….(16) 
โดยก าหนดให้ 
pi  = ราคาสินค้าชนิดท่ี i 
qi  = ปริมาณสินค้าชนิดท่ี i ทัง้หมด 
yi  = ปริมาณสินค้าชนิดท่ี i ท่ีจ าเป็นในการบริโภค 

βi  = คา่สมัประสิทธ์ิ ซึง่แสดงแนวโน้มการจดัสรรคา่ใช้จา่ย (marginal 
budget share) ส าหรับสินค้า i 

v  = คา่ใช้จา่ยในการบริโภคสินค้า 

เม่ือสมการ 0< βi<1 ; ∑ βi = 1 โดยท่ี i = 1,2,3,…,n 
จากสมการท่ี (16) เป็นฟังก์ชันท่ีเหมาะสมกับเทคนิคสมการถดถอยพหุ (multiple 

regression) มาก สามารถท่ีจะประมาณคา่ได้โดยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสดุธรรมดา (OLS) ได้ง่ายซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าคา่ใช้จา่ยในสินค้าชนิดท่ี i (expenditure on 1th  commodity : piqi) ประกอบด้วย
สว่นส าคญั 2 สว่น สว่นแรก เป็นคา่ใช้จ่ายท่ีต้องจา่ยแนน่อนเป็นคา่ใช้จา่ย (สินค้า) ขัน้ต ่าสดุ (piyi) 

และส่วนท่ีสองคือส่วนแบง่ท่ีแน่นอน (βi) ของรายได้ส่วนเกิน หมายถึง รายได้ท่ีอยู่นอกเหนือจาก
รายได้พอประทังชีพ ซึ่งหาได้จากค่าใช้จ่ายในการซือ้สินค้าทัง้หมด ( total expenditure : v) ลบ
ด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือยังชีพของสินค้าทัง้หมด (total subsistence expenditure : ∑piyi) สามารถ
แปลความหมายได้ว่าก่อนอ่ืนผู้บริโภคจะน าเอารายได้ของเขาทัง้หมดส่วนหนึ่งไปบริโภคสินค้าท่ี
จ าเป็นต้องใช้ในปริมาณ  yi ณ ระดบัราคานัน้ๆ จากนัน้จะน ารายได้ท่ีเหลืออยู่นัน้ไปบริโภคสินค้า

ตา่งๆ โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิคา่ใช้จา่ยเทา่กบั βi 
แบบจ าลอง ELES จะเป็นแบบจ าลองท่ีพัฒนามาจาก แบบจ าลอง LES ในปี ค.ศ.

1973 โดยเปล่ียนข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ (budget constraint) มาเป็นข้อจ ากัดทางด้าน
ทรัพย์สิน (wealth constraint) ซึ่งจะใช้รายได้ถาวรตามปกต ิ(permanent income) แทนคา่ใช้จ่าย
ทัง้หมดส าหรับรายได้ถาวรตามปกติจะใช้รายได้ปัจจบุนั (current income) รวมกับค่าคิดลดของ
การเปล่ียนแปลงรายได้จากแรงงานท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคต (discounted expected future 
change in labor income) ดงันัน้รูปแบบจ าลองท่ีปรับปรุงแล้วจงึเป็นดงันี ้

piqi  = piyi + βi*(Y-∑piyi)  ……….(17) 
หรือ 
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vi  = piyi + βi*(Y-∑piyi)  ……….(18) 
ก าหนดให้ 
vi  = คา่ใช้จา่ยในการบริโภคสินค้าชนิดท่ี i 
pi  = ราคาสินค้าชนิดท่ี i 
yi  = ปริมาณขัน้ต ่าในการบริโภคชนิดท่ี i 
Y  = รายได้ถาวร 
โดยท่ี 

βi* = µ βi;0 < βi < 1; ∑ βi = 1 ; vi - ∑piyi > 0 
จากสมการท่ี (18) ท าให้อยูใ่นรูป Aggregate จะได้ 

∑vi  = piyi + µ βi(Y-∑piyi)   ……….(19) 

∑vi = piyi + µ∑ βiY-µ∑ βipiyi  ……….(20) 
หรือvi = piyi + µY-µ∑piyi   ……….(21) 

vi = (1-µ)∑ piyi+µY   ……….(22) 
ดงันัน้ µ คือ ความโน้มเอียงในการบริโภคหน่วยสุดท้าย (marginal propensity to 

consume : mpc) และสมการนี ้ก็คือ ฟังก์ชันการบริโภคของเคนส์ (Keynesian Consumption 
function) จากสมการ (22) หากแทนคา่ Y ให้อยูใ่นรูปคา่ใช้จา่ย v จะได้ 

vi  = piyi + βi(Y-µ∑ piyi) ……….(23) 
สมการ (23) คือ ฟังก์ชันอุปสงค์ของระบบค่าใช้จ่ายท่ีเป็นเส้นตรงนั่นเอง ดังนัน้

ฟังก์ชนัคา่ใช้จ่ายการอปุโภคบริโภคแบบเส้นตรงแบบปรังปรุงใหม่ จงึใช้ได้ดีกวา่ฟังก์ชนัการใช้จา่ย
อปุโภคบริโภคแบบเส้นตรงธรรมดา 

 
3.งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

ผู้ วิจัยได้ทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือศึกษาถึงตวัแปรอิสระตามกรอบแนวคิดของ
การศกึษาวา่มีอิทธิพลตอ่คา่ใช้จา่ยด้านพลงังานของครัวเรือนอยา่งไร พบวา่ งานวิจยัสว่นใหญ่เป็น
การศึกษาเก่ียวกับค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการบริโภคอาหารและสิ่งของเคร่ืองใช้ต่างๆ  ซึ่งทาง
ผู้ วิจัยเห็นว่าสามารถน าการศึกษาดังกล่าวมาศึกษาเปรียบเทียบได้ เพราะงานวิจัยท่ีได้ทบทวน
แล้วนัน้เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวเน่ืองกับค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคเช่นเดียวกัน นอกจากนี ้ยังมีการศึกษา
เก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคพลงังานท่ีเป็นพลงังานเฉพาะด้าน เชน่ การศกึษาพฤตกิรรมเก่ียวกบั
การประหยัดพลังงานไฟฟ้า การประหยัดน า้ อย่างไรก็ตาม การศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
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พลงังานนีก็้สามารถสะท้อนให้เห็นปริมาณการบริโภคและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการบริโภค ซึ่งก็
คือ ค่าใช้จ่ายด้านพลงังานนัน่เอง ดงันัน้ข้อค้นพบตา่งๆ ของงานวิจยัเหล่านี ้น่าจะสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ประกอบเป็นแนวทางในการตัง้สมมติฐานในการศึกษาครัง้นีไ้ด้ รายละเอียดตวัแปร
ตา่งๆท่ีมีสว่นเก่ียวข้องของงานวิจยั มีดงัตอ่ไปนี ้

ตัวก าหนดทางประชากรและสังคม 
ในการศึกษาครัง้นี ้ตวัก าหนดทางประชากรสังคม ประกอบไปด้วยตวัแปรทัง้สิน้ 4 

ตวัแปร คือ ขนาดของครัวเรือน  ระดบัการศึกษาของหวัหน้าครัวเรือน  เขตท่ีอยู่อาศยั  และภาคท่ี
อยู่อาศยั ผลสรุปของงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องภายใต้ตวัแปรตา่งๆท่ีก าหนดเหล่านีมี้อิทธิพลต่อตวัแปร
ตามอยา่งไร มีรายละเอียดดงันี ้

1. ขนาดของครัวเรือน 
ขนาดของครัวเรือนเป็นตวัแปรส าคญัทางประชากรและสังคม  ซึ่งสามารถเป็น

ตวัก าหนดและสะท้อนคา่ใช้จา่ยด้านพลงังานของครัวเรือน เพราะการด ารงชีวิตประจ าวนัในแตล่ะ
วนัของสมาชิกในครัวเรือน ล้วนเก่ียวข้องกับการบริโภคพลงังาน ดงันัน้ ความแตกต่างของขนาด
ของครัวเรือนจงึคาดวา่นา่จะมีผลตอ่คา่ใช้จา่ยด้านพลงังานของครัวเรือน 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า มีการศึกษาเก่ียวกับขนาดของครัวเรือนกับ
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือนไทย ของ จารุพัสตร์ พิชิตานนท์ (2549)  พบว่า จากกลุ่ม
ตัวอย่างขนาดของครัวเรือนเฉล่ีย 3 คน และมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของ
ครัวเรือน  และผู้ วิจยัได้น าเอาการศึกษาค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคด้านอ่ืนๆมาศึกษาเปรียบเทียบ
ด้วย เช่น การศกึษาของ Sinee (1998) เร่ืองอุปสงค์และคา่ใช้จ่ายด้านน า้ผลไม้ในระดบัครัวเรือน
ของประเทศไทย พบว่า คา่ใช้จา่ยด้านน า้ผลไม้ของครัวเรือนมีความสมัพนัธ์กบัขนาดของครัวเรือน 
และมีทิศทางความสมัพนัธ์ในเชิงบวก อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยครัวเรือนท่ีมีขนาดใหญ่
กว่าจะมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานท่ีสูงกว่าครัวเรือนท่ีมีขนาดเล็กกว่า ส่วนการศึกษาการ
เปล่ียนแปลงลักษณะการบริโภคอาหารในประเทศไทย ของ พินพร ยุรยาตร์ (2543) พบว่า 
คา่ใช้จา่ยตอ่เดือนเพ่ือการบริโภคอาหารหมวดข้าวและอาหารท่ีท าจากแปง้ และหมวดนม เนยแข็ง 
และไข่ มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัจ านวนสมาชิกของครัวเรือน อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
0.01 แสดงว่า ค่าใช้จ่ายต่อเดือนจะเพิ่มขึน้หากมีจ านวนสมาชิกของครัวเรือนเพิ่มขึน้ และในทาง
ตรงกันข้าม ค่าใช้จ่ายต่อเดือนของครัวเรือนจะลดลงหากมีจ านวนสมาชิกของครัวเรือนลดลง 
สอดคล้องกับการศึกษาวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารนอกบ้านของครัวเรือนใน
กรุงเทพมหานคร ของ สุทธิวรรณ ถนอมธรรม (2545) ซึ่งพบว่า ขนาดของครัวเรือนและคา่ใช้จ่าย
ในการบริโภคอาหารนอกบ้านของครัวเรือน มีความสมัพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญั
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ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 กล่าวคือ ครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนมากจะมีค่าใช้จ่ายในการ
บริโภคอาหารนอกบ้านมากด้วยเช่นกัน  นอกจากนีย้งัมีการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภค 
เชน่ การศกึษาของ นคร ยิม้ศิริวฒันะ (2541) เร่ืองการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคของครัวเรือน
เกษตรภาคกลาง พบวา่ การบริโภคของครัวเรือนมีความสมัพนัธ์กบัจ านวนสมาชิกในครัวเรือน โดย
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คล้ายกนักบัการศกึษาของ เสาว
รักษ์ อินทรหา (2546) เร่ืองพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซือ้บ้านในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบว่า จ านวนประชากรในครัวเรือนมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือก
ซือ้บ้านเดี่ยว ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 กล่าว คือ หากผู้บริโภคมีจ านวนประชากรในครัวเรือนมากขึน้ จะท าให้ผู้บริโภคเลือก
ซือ้บ้านเดียวท่ีมีขนาดใหญ่ขึน้ ส่วนการศึกษาพฤติกรรมในด้านพลงังาน ก็พบการศกึษาเร่ืองการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือนของข้าราชการครูสถาบันเทคโลโนยีราชมงคลในเขต
กรุงเทพมหานคร ของกนกรัตน์ พนมธนศักดิ์ (2539) ท่ีกล่าวว่า จ านวนสมาชิกในครัวเรือน มี
ความสมัพนัธ์ทางลบกบัการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในครัวเรือน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 แสดงวา่ครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิกมากขึน้ จะประหยดัพลงังานไฟฟ้าน้อยลง ส่วนการศกึษา
ของRitchie, McDougall, and Claxton. (1981) เร่ืองความหลากหลายในการบริโภคพลงังานและ
การอนรัุกษ์พลงังานของครัวเรือน พบวา่ ขนาดของครัวเรือนมีความสมัพนัธ์กบัการบริโภคพลงังาน
ของครัวเรือน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยครัวเรือนท่ีมีขนาดใหญ่กว่าจะบริโภค
พลังงานมากกว่าครัวเรือนท่ีมีขนาดเล็กกว่า สอดคล้องกับการศึกษาของ Curtis, Simpson-
Housley, and Drever (1984) เร่ืองการประหยดัพลงังานของครัวเรือน พบว่า ขนาดของครัวเรือน
มีความสัมพันธ์กับการบริโภคพลังงานภายในครัวเรือน โดยมีทิศทางความสัมพันธ์ในทางบวก 
นอกจากนี ้Molly and Michael (1990) ซึ่งศึกษาตัวก าหนดการประหยัดพลังงานและการใช้
พลงังาน ภายหลงัการตดิตัง้อปุกรณ์ประหยดัพลงังาน พบว่า ครัวเรือนท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ จะท าให้
มีการบริโภคเชือ้เพลิงพลังงานมากกว่าครัวเรือนท่ีมีขนาดเล็กกว่า อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 อีกทัง้ การศึกษาเก่ียวกับการบริโภคพลงังานของ Ha, Williams, and Weber (1993) 
ก็พบว่าขนาดของครัวเรือนเป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการบริโภคพลงังานของครัวเรือน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยครัวเรือนท่ีมีขนาดของครัวเรือนใหญ่กว่าจะบริโภคพลงังาน
มากกว่าครัวเรือนท่ีมีขนาดของครัวเรือนเล็กกว่า และส าหรับการศึกษาของ C.Lam (1998) เร่ือง 
อิทธิพลของภูมิอากาศและเศรษฐกิจต่อการบริโภคพลังงานไฟฟ้าของครัวเรือน  พบว่า การใช้
พลงัานไฟฟ้าของครัวเรือน ขึน้อยูก่บัขนาดของครัวเรือน  
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ผลการวิจัยข้างต้นล้วนแต่ค้นพบไปในทิศทางเดียวกัน ว่า ครัวเรือนท่ีมีขนาด
ใหญ่จะมีการบริโภคมากกว่าครัวเรือนท่ีมีขนาดเล็ก ผู้วิจยัจึงเห็นว่า ขนาดของครัวเรือนน่าจะมีผล
ตอ่คา่ใช้จา่ยด้านพลงังาน กล่าวคือ หากครัวเรือนมีผู้อยู่อาศยัเป็นจ านวนมาก ก็จะท าให้ครัวเรือน
มีคา่ใช้จา่ยด้านพลงังานมากขึน้ตามจ านวนสมาชิกในครัวเรือน  

2. ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน 
การศึกษาท าให้คนเราได้รับความรู้และมีโอกาสได้รับข่าวสารและนวัตกรรม

ใหม่ๆ ซึ่งจะท าให้เห็นประโยชน์จากการใช้พลังงาน แล้วน ามาปรับใช้ภายในครัวเรือน และเม่ือ
หัวหน้าครัวเรือนมีระดับการศึกษามากขึน้ ก็จะเห็นประโยชน์และความจ าเป็นในการบริโภค
พลงังาน พร้อมทัง้สามารถเป็นแบบอย่างในการบริโภคพลงังานให้แก่สมาชิกคนอ่ืนๆในครัวเรือน
ได้  การท่ีหวัหน้าครัวเรือนมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั อาจส่งผลให้การบริโภคด้านพลงังานและ
คา่ใช้จา่ยด้านพลงังานแตกตา่งกนัด้วย 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เช่น การศึกษาวิเคราะห์
พฤตกิรรมการใช้จ่ายของครัวเรือนในการบริโภคนมและผลิตภณัฑ์นมของวีระศกัดิ์ คงฤทธ์ิ (2543) 
พบว่า ครัวเรือนท่ีมีหวัหน้าครัวเรือนมีระดบัการศึกษาต ่ากว่า จะมีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพ่ือการ
บริโภคนมและผลิตภัณฑ์นมต่อค่าใช้จ่ายในหมวดอาหารทัง้หมด ต ่ากว่าครัวเรือนท่ีมีหัวหน้า
ครัวเรือนท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่า อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 นอกจากนี ้ยังมีการศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคด้านอ่ืนๆ เช่น การศึกษาของ  เสาวรักษ์ อินทรหา (2546) พบว่า ระดับ
การศกึษามีความสมัพนัธ์กบัขนาดของบ้านเด่ียวท่ีผู้บริโภคต้องการซือ้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยการเปล่ียนแปลงระดบัการศึกษาของผู้บริโภค ท าให้ความต้องการเลือกซือ้บ้าน
เด่ียวขนาดต่างๆเปล่ียนแปลงไปด้วย คล้ายกันกับการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การบริโภคอาหารญ่ีปุ่ นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ของ อทุยัรัตน์ ย่ีสุ่นเทศ (2546) ซึ่งพบว่า 
กลุ่มตัวอย่าง ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่า มีแนวโน้มท่ีจะมีความถ่ีต่อเดือนในการบริโภคอาหาร
ญ่ีปุ่ นสงูกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากว่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วน
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของผู้ ถือบตัรเครดิตท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย์ไทยของ  เทวมิตร 
เพ็ชรดาชยั (2547) พบว่า ระดบัการศกึษาเป็นปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเลือกใช้บตัรเครดิตของธนาคาร
พาณิชย์ไทย กล่าวคือ บคุคลท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรีหรือสงูกว่า มีโอกาสท่ีจะใช้บตัรเครดิต
ของธนาคารพาณิชย์ไทย มากกว่าคนท่ีมีการศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี อย่างมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั 0.01 และการศกึษาของ อรุณฉาย แสงนนัชยั (2547) ศึกษาเร่ืองการรับรู้เร่ืองการประหยดั
ไฟฟ้าและน า้มนัเชือ้เพลิง ของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส านกังานส่วนกลาง พบว่า ระดบั
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การศกึษาท่ีแตกตา่งกนัของพนกังานมีผลท าให้พนกังานมีการรับทราบนโยบาย เหตผุล และความ
จ าเป็นในการประหยดัพลงังานไฟฟ้าและน า้มนัเชือ้เพลิงแตกต่างกัน โดยพนกังานท่ีมีการศึกษา
ระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 6 ปวช. และต ่ากว่า มีการรับทราบนโยบาย เหตผุล และความจ าเป็นในการ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้าและน า้มนัเชือ้เพลิงสูงกว่าพนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัสงูกว่าปริญญาตรี 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ พนักงานท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีการ
รับทราบนโยบาย เหตุผล และความจ าเป็นในการประหยดัพลงังานไฟฟ้าและน า้มนัเชือ้เพลิงสูง
กว่าพนักงานท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดับ 0.05 นอกจากนัน้ยังมี
การศึกษาของยุวดี ไวทยะโชติ (2535) ซึ่งศึกษาความรู้และทัศนคติต่อทรัพยากรป่าไม้ของ
ประชาชนในเขตพึ่งพิงป่า พบว่า ระดับการศึกษามีอิทธิพลต่อความรู้และทัศนคติเก่ียวกับ
ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนการศึกษาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้น า้อย่างประหยดัในครัวเรือนของแม่บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร ของ
จุฑาภรณ์ สกุลศักดิ์ (2536) ก็พบว่า ระดับการศึกษาของแม่บ้านท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใช้น า้อย่างประหยัดในครัวเรือนของแม่บ้านในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนการศกึษาของ วริศรา สาระโกเศศ (2539) เร่ืองการใช้
ส่ือโฆษณาของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทยในการวางแผนกระตุ้นความสนใจ พบวา่ ระดบั
การศกึษามีความสมัพนัธ์กบัความเข้าใจและการมีแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมการประหยดัพลงังาน
ไฟฟ้า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในทางตรงกนัข้าม การศกึษาของ ชิตหทยั ภทัรธิยา
นนท์ (2542) เร่ืองความรู้ เจตคติและการปฏิบัติของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
เก่ียวกับการประหยดัพลงังานไฟฟ้า พบว่า ระดบัการศึกษาไม่สมัพนัธ์กับการปฏิบตัิเก่ียวกบัการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งคล้ายกับการศึกษาของพิม
พิลาส ตันติพงษ์ (2540) เร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการอุปโภค บริโภคของครัวเรือน 
กรณีศกึษาจงัหวดันนทบรีุ ท่ีพบว่า ระดบัการศกึษาท่ีตา่งกนัไม่ท าให้พฤติกรรมการประหยดัไฟฟ้า 
และก๊าซหงุต้มของกลุม่ตวัอยา่งแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ถึงแม้ว่าข้อค้นพบจากการทบทวนงานวิจัยต่างๆข้างต้นจะมีความแตกต่างกัน 
แต่ผู้ วิจยัเห็นว่าการท่ีหัวหน้าครัวเรือนท่ีได้รับการศึกษาจะท าให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ ด้านพลังงาน
และพึงเห็นประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกสบายของการบริโภคพลงังาน จึงมีโอกาสท่ีทัง้
ตนเองและสมาชิกในครัวเรือนจะบริโภคพลงังานมากขึน้ และจะส่งผลต่อคา่ใช้จ่ายด้านพลงังาน
ของครัวเรือนในท้ายท่ีสดุ 
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3. เขตท่ีอยู่อาศัย 
เขตท่ีอยู่อาศยัท่ีแตกต่างกันระหว่างเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ท าให้มี

ความแตกตา่งกนัในระดบัเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งอ านวยความสะดวก สาธารณปูโภค และความเจริญ
ในด้านต่างๆ ดังนัน้บุคคลท่ีอยู่อาศัยในเขตท่ีอยู่อาศัยท่ีแตกต่างกัน น่าจะได้รับอิทธิพลจาก
สภาพแวดล้อม และสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรได้แตกต่างกัน จึงท าให้มีค่าใช้ จ่ายในการ
บริโภคพลงังานท่ีแตกตา่งกนัด้วย 

การทบทวนการศกึษาด้านคา่ใช้จ่ายเพ่ือการบริโภค เช่น การศกึษาของสมพร อิศ
วิลานนท์ (2536) เร่ืองความยืดหยุ่นของอุปสงค์และแนวโน้มการบริโภคข้าวของไทย พบว่า 
พฤติกรรมการใช้จ่ายในการบริโภคข้าวมีความแตกตา่งกนัไปตามลกัษณะชมุชน ของเขตครัวเรือน
ในเมืองและในเขตชนบท ซึ่งการศึกษาของวีระศักดิ์ คงฤทธ์ิ (2543) มีบทสรุปท่ีชัดเจน พบว่า 
ครัวเรือนในเขตเทศบาลจะมีสดัส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคนมและผลิตภัณฑ์นมต่อค่าใช้จ่าย
หมวดอาหารทัง้หมดสูงท่ีสุด และครัวเรือนในเขตชนบทจะมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายส่วนนีต้ ่าท่ีสุด 
คล้ายกนักับ การศึกษาของวีระศกัดิ์ คงฤทธ์ิ and สมพร อิศวิลานนท์ (2550) ท่ีพบว่า ครัวเรือนใน
เขตชนบทมีการบริโภคข้าวสารเจ้าและข้าวสารเหนียวทัง้สองชนิดในปริมาณมากกว่าครัวเรือนใน
เขตเมือง ส าหรับการศึกษาพฤติกรรมด้านพลังงานของ  Bensel and Remedio (1995) เร่ือง
รูปแบบการใช้พลงังานในท่ีอยูอ่าศยัในเมือง Cebu ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พบวา่ ความเป็น
เมืองท าให้เกิดการใช้กระแสไฟฟ้าเพ่ือให้แสงสว่างและอ านวยความสะดวกผ่านเคร่ืองใช้ไฟฟ้า มี
ผลให้การบริโภคพลังงานของครัวเรือนมีสัดส่วนเพิ่มขึน้ เช่นเดียวกันกับการศึกษาเร่ืองการใช้
พลงังานของครัวเรือนในเมืองของประเทศในกลุ่มอาเซียนของTyler (2007) ท่ีพบว่า โดยส่วนมาก
การเพิ่มขึน้ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าของครัวเรือนจะเพิ่มขึน้ในเขตเมือง เพราะเป็นบริเวณท่ีมี
กระแสไฟฟ้าเข้าถึง อย่างไรก็ตาม การศึกษาของ ปรีชา ตัง้ตฤษณกุล (2541) เร่ืองปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวนัของแม่บ้านในเขตเทศบาลเมืองล าปาง พบว่า 
แม่บ้านท่ีพักอาศัยในย่านท่ีอยู่อาศัยและย่านธุรกิจพาณิชย์มีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าใน
ชีวิตประจ าวนัแตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือ แม่บ้านท่ีพกัอาศยัอยู่
ในยา่นธุรกิจพาณิชย์มีพฤตกิรรมการใช้ไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกวา่แมบ้่านท่ีพกัอาศยัในยา่นท่ีอยูอ่าศยั 

ผลการศกึษาข้างต้นค่อนข้างสอดคล้องกนัในทิศทางเดียวกนัท่ีว่า ครัวเรือนหรือ
ประชากรท่ีอาศยัในเขตเมือง มีการบริโภคสิ่งต่างๆในระดบัท่ีสูงกว่า ซึ่งการศึกษาในครัง้นี ้ผู้ วิจยั
คาดว่าครัวเรือนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลน่าจะมีคา่ใช้จา่ยด้านพลงังานสงูกวา่ครัวเรือนท่ีอาศยัอยู่
นอกเขตเทศบาล เน่ืองจากมีเจริญทางด้านสาธาณูปโภคและเทคโนโลยีมากกวา่ จึงท าให้ครัวเรือน
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ในเขตเทศบาลมีโอกาสในการใช้พลังงานมากกว่า จึงก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานท่ีสูงกว่า
นัน่เอง 

4. ภาคท่ีอยู่อาศัย 
ความแตกต่างของภาคท่ีอยู่อาศัย จะสามารถบ่งบอกถึงลักษณะภูมิศาสตร์ 

ความเช่ือ ขนมธรรมเนียมประเพณี และวิถีการด าเนินชีวิต ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจและสงัคมท่ี
แตกต่างกัน เพราะฉะนัน้ ภาคท่ีอยู่อาศยัจึงน่าจะมีผลต่อการใช้พลังงานของครัวเรือนท่ีแตกต่าง
กนั 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เช่น การศึกษาของปิยาวรรษ 
สกุลเจริญ (2547) ปิ พบว่า ครัวเรือนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคต่อ
ครัวเรือนต ่าท่ีสดุ ในขณะท่ีครัวเรือนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคกลางมีคา่ใช้จ่าย
เพ่ือการบริโภคต่อครัวเรือนสูงท่ีสุด และการศึกษาของ Yen and Jensen (1995) เร่ืองตวัก าหนด
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของครัวเรือน พบว่า ภาคท่ีอยู่อาศัยเป็นตัวก าหนด
คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของครัวเรือน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.10 โดย
ครัวเรือนท่ีอยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคตะวนัตก มีคา่ใช้จ่ายคอ่นข้างสงูกว่าครัวเรือน
ท่ีอยู่ในภาคอ่ืนๆ  และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับยานพาหนะและการส่ือสาร และจากการส า รวจของ
ประเทศแอฟริกาใต้ Viljoen (2010) ซึ่งศึกษาหารูปแบบคา่เฉล่ียค่าใช้จ่ายด้านเสือ้ผ้าและรองเท้า
ในเขตชนบทของประเทศ พบว่า แม้จะเป็นเมืองในเขตชนบทเหมือนกนั แตเ่มืองในภาคหนึ่งอาจมี
คา่ใช้จ่ายด้านเสือ้ผ้าและรองเท้าสงูกวา่อีกเมืองหนึ่งซึง่อยู่คนละภาคกนัได้ ทัง้นีเ้พราะแตล่ะภาคมี
ภูมิอากาศท่ีแตกต่างกัน ส าหรับการศึกษามาตรฐานการครองชีพของ Anderson and Pomfret 
(2000) พบว่า ภูมิภาคเป็นตวัก าหนดส าคญัของคา่ใช้จ่ายครัวเรือน และการอยูอ่าศยัในเมืองหลวง
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับค่าใช้จ่ายของครัวเรือน กล่าวคือ การอยู่อาศัยในเมืองหลวงท าให้
ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้การศึกษาด้านประชากรกับพลังงานของ Reynolds 
(1980) ยงัพบว่า การเลือกท่ีอยู่อาศยัของคนอเมริกันมีผลอย่างมากต่ออุปสงค์พลงังาน เพราะใน
แตล่ะภาคมีความแตกตา่งกนัในด้านการคมนาคม ซึง่เก่ียวข้องกบัความต้องการพลงังานโดยตรง  

สว่นการศกึษาด้านพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ เช่น การศกึษาของ สมชาย อ าพนั
ทอง (2532) เร่ืองความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมของผู้ บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย พบว่า ระดบัพฤติกรรมของผู้บริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีมีตอ่ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยตา่งกนั ขึน้อยู่กบัภูมิล าเนาท่ีตา่งกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และการศกึษาความสนใจเก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
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ประชากรไทยของ ผจงสขุ เนียมประดิษฐ์ (2542) พบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างภาคท่ีอยูอ่าศยัของ
ประชากร กบัประเภทปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีสนใจมากท่ีสดุ เป็นความสมัพนัธ์ซึง่มีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือ ผู้ ท่ีอยูภ่าคเหนือจะให้ความสนใจเก่ียวกบัปัญหาการท าลายป่าไม้และสตัว์
ป่า การพังทลายและการเส่ือมโทรมของดินสูงท่ีสุด ในขณะท่ีผู้ ท่ีอาศัยอยู่ภาคกลางและ
กรุงเทพมหานคร จะให้ความสนใจเก่ียวกบัปัญหามลพิษทางน า้สงูกว่าภาคอ่ืนๆ และผู้ ท่ีอยูใ่นภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จะให้ความสนใจเก่ียวกบัปัญหามลพิษจากกากของเสียและสารอนัตรายสูง
ท่ีสดุ เม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ ท่ีอยู่ในภาคอ่ืนๆ ส่วนการศกึษาของ ภาสกร สภุาพงษ์ (2544) เร่ืองการ
เปรียบเทียบความสนใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมของประชากรไทยในปี 2536 และ ปี 2541 พบว่า 
ภาคท่ีอยู่อาศยั เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความสนใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ทัง้ปัญหามลพิษจากกาก
ของเสีย สารอันตราย และมลพิษทางน า้ รวมทัง้ปัญหามลพิษทางอากาศ เสียง และอ่ืนๆ ของ
ประชากรไทย ทัง้ในปี 2536 และปี 2541 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เช่นกนั ซึ่งแสดง
เป็นนัยว่าการอยู่อาศัยในภาคท่ีแตกต่างกัน ท าให้ประชากรมีความสนใจในทรัพยากรแล ะ
สิ่งแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน และพลังงานท่ีครัวเรือนใช้กันอยู่ทั่วไปนี  ้ก็มีแหล่งก าเนิดจาก
ทรัพยากรธรรมชาต ิจงึท าให้ครัวเรือนตระหนกัและมีความต้องการด้านพลงังานแตกตา่งกนัด้วย 

การศกึษาดงักลา่วข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่าการอยูอ่าศยัในภาคท่ีแตกตา่งกนั ท า
ให้ประชากรท่ีอยู่อาศัยนัน้มีความแตกต่างกันทัง้ในด้านค่าใช้จ่าย และพฤติกรรรม ดังนัน้ ใน
การศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัคาดว่าภาคท่ีอยู่อาศยัน่าจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายด้านพลงังานของครัวเรือน 
เน่ืองจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน ย่อมเป็นผลให้ครัวเรือนมีการ
บริโภคพลงังานแตกตา่งกนั 

ตัวก าหนดทางเศรษฐกิจ 
ในการศึกษาครัง้นีต้วัก าหนดทางเศรษฐกิจ ประกอบไปด้วยตัวแปร 1 ตัวแปร คือ 

รายได้ของครัวเรือน  ผลสรุปของงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องภายใต้ตวัแปรท่ีก าหนดเหล่านีมี้อิทธิพลตอ่ตวั
แปรตามอยา่งไร มีรายละเอียดดงันี ้

1. รายได้ของครัวเรือน 
รายได้ของครัวเรือนเป็นตตวัก าหนดท่ีบง่บอกฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนซึ่ง

มีผลท าให้สภาพความเป็นอยู่ และวิถีการด าเนินชีวิตของแต่ละครัวเรือนแตกต่างกัน กล่าวคือ 
ครัวเรือนท่ีมีรายได้สงูย่อมมีโอกาสท่ีจะจบัจ่ายซือ้สินค้าและบริการตา่งๆ ในระดบัสงูมากกว่า จึง
เป็นผลให้มีมาตรฐานการด ารงชีพท่ีแตกตา่งจากครัวเรือนท่ีมีรายได้ต ่า 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เช่น การศึกษารูปแบบการ
บริโภคและฟังก์ชัน่การบริโภคในประเทศไทยของ จารุณี เกือ้มณี (2537) พบว่ารายได้ท่ีสามารถ
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น าไปจบัจ่ายใช้สอยได้ เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการก าหนดฟังก์ชัน่การบริโภคของประชาชนใน
ประเทศไทย ระหว่างปี 2520 – 2534 อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 สอดคล้องกับการศึกษาของ 
สุมนา ตัง้จิตวิสุทธ์ิ (2541) ท่ีศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคเนือ้หมู เนือ้ววั และ
เนือ้ไก่ของครัวเรือน พบว่า รายได้มีผลต่อการบริโภคเนือ้สัตว์ชนิดต่างๆ ของครัวเรือน อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีเม่ือครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึน้ครัวเรือนจะบริโภคเนือ้สตัว์เพิ่มขึน้ด้วย 
คล้ายกันกับการศึกษาแบบแผนค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเกษตรกรอ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม ่
ของมยุรี เพ็ชรัตน์ (2542) ท่ีพบว่าค่าใช้จ่ายของครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับรายได้ อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยครัวเรือนเกษตรกรท่ีมีรายได้สงูกวา่คา่เฉล่ีย จะมีคา่ใช้จา่ยโดยเฉล่ียสงู
กว่าครัวเรือนเกษตรกรท่ีมีรายได้ต ่ากว่าคา่เฉล่ีย และส าหรับการศกึษาของเกษฎาพงษ์ ประเสริฐ
สงัข์ (2547) เร่ืองการวิเคราะห์การใช้จ่ายในการบริโภคอาหารของครัวเรือนไทย ก็พบว่า รายได้
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีสดุท่ีมีอิทธิพลตอ่การใช้จ่ายในการบริโภคอาหารของครัวเรือน อย่างมีนยัส าคญั
ท่ีระดับ 0.01 อีกทัง้ยังมีการวิ เคราะห์ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในการบริโภคผลไม้ในเขต
กรุงเทพมหานคร ของ ณฐัมธุรา ภูริเทเวศร์ (2547) ก็พบว่า รายได้ของครัวเรือนเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
เป็นตัวก าหนดค่าใช้จ่ายในการบริโภคผลไม้ในครัวเรือน อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 โดย
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน  คือ เม่ือครัวเรือนมีรายได้สูงขึน้ก็สามารถบริโภคผลไม้ได้
เพิ่มขึน้ ซึ่งการบริโภคผลไม้โดยรวมนีจ้ะเพิ่มขึน้ทัง้ด้านปริมาณและด้านคณุภาพของผลไม้ ท าให้
ค่าใช้จ่ายการบริโภคของครัวเรือนเพิ่มขึน้ ส่วนการศึกษาของLino, Dinkins, and Bente (1999) 
เร่ืองคา่ใช้จ่ายของครัวเรือนด้านการบริโภควิตามินและเกลือแร่ ก็พบวา่ ครัวเรือนกลุ่มท่ีมีรายได้ต ่า
จะมีค่าใช้จ่ายในการบริโภคต ่ากว่าครัวเรือนกลุ่มท่ีไม่ใช่รายได้ต ่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 คล้ายกันกับการศึกษาการเปล่ียนแปลงของค่าใช้จ่ายการบริโภคอาหาร ในประเทศ
สาธารณรัฐมาเลเซีย ของ Yoshihisa, Siong-Hook, and Akira (2003) ท่ีพบว่า ค่าใช้จ่ายด้าน
อาหารปรุงท่ีบ้านมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัรายได้ กล่าวคือ หากมีรายได้สงู คา่ใช้จ่ายด้านอาหาร
ปรุงท่ีบ้านก็จะสูงด้วย เฉกเช่นเดียวกับ การศึกษาของ ปิลันธนา มูลชนะ (2549) เร่ือง การ
วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบแบบแผนการบริโภคของภาคครัวเรือนไทยช่วงก่อนและหลังวิกฤต
เศรษฐกิจปี  2540 ท่ีพบว่า ครัวเรือนในเขตชนบทจะมีค่า MPC สูงกว่าครัวเรือนในเขตเมือง 
เน่ืองจากครัวเรือนในเขตชนบทมีรายได้ต ่ากวา่ครัวเรือนในเขตเมือง ดงันัน้ เม่ือรายได้เพิ่มขึน้จงึน า
เงินดงักลา่วไปใช้จา่ยเพ่ือการบริโภคโดยในสดัสว่นท่ีสงูกว่าครัวเรือนเขตเมืองเม่ือเทียบกบัรายได้ท่ี
เพิ่มขึน้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และยงัมีการศึกษาเก่ียวกับค่าความยืดหยุ่นของ
คา่ใช้จ่ายในการอปุโภคบริโภค เร่ือง การวิเคราะห์โครงสร้างคา่ใช้จ่ายของภาคครัวเรือนในประเทศ
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ไทย ของ เยาวลกัษณ์ สมค า (2552) ท่ีพบว่า ครัวเรือนมีรายได้ตอ่ปีในปี 2543 , 2547 คอ่นข้างต ่า
เป็นสดัสว่นมากท่ีสดุ และคา่ความยืดหยุ่นของคา่ใช้จา่ยตอ่รายได้ในทกุหมวดสินค้าในภาพรวมทัง้
ประเทศ มีค่ามากกว่า 0 แต่น้อยกว่า 1แสดงว่าสินค้าท่ีใช้บริโภคอุปโภคของครัวเรือนเป็นสินค้า
ปกต ิและเป็นสินค้าจ าเป็น  

นอกจากนี ้ยังมีการศึกษาเก่ียวกับการบริโภคพลังงาน ได้แก่ การศึกษาของ 
อารัญญา รักษิตานนท์ (2538) เร่ืองพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศัยของ
ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พบว่า รายได้เฉล่ียของครัวเรือนต่อเดือนมี
ความสมัพนัธ์เชิงลบกับพฤติกรรมการประหยดัพลังงานไฟฟ้า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 กล่าวคือ ครัวเรือนท่ีมีรายได้เฉล่ียมาก จะประหยัดพลังงานไฟฟ้าน้อยลง ซึ่งคล้ายกันกับ
การศึกษาของฉัตรกมล ศรีธัญรัตน์ (2542) เร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการประหยัด
พลงังานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวนัของนกัเรียนหญิง ท่ีศึกษาในโรงเรียนล าปางกัลยาณี พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีฐานะทางครอบครัวแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าแตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัรายได้ของครัวเรือนสงูกว่า มีพฤติกรรม
การประหยดัพลงังานอย่างเหมาะสมน้อยกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัรายได้ของครัวเรือนต ่ากว่า 
ส่วนการศึกษาการบริโภคพลังงานของครัวเรือนชาวบราซิลของ Alfredo (1986) ครัวเรือนท่ีมี
รายได้สงูกว่าจะมีแนวโน้มความต้องการพลงังานไฟฟ้าและน า้มนัมากขึน้ สอดคล้องกบัการศกึษา
ของ Dunkerley, Macauley, Naimuddin, and Agarwal (1990) เ ร่ืองการบ ริโภค เชื อ้ เพลิ ง
พลงังานของครัวเรือนในประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งพบว่า การบริโภคเชือ้เพลิงปรุงอาหารแปร
ผันตามรายได้ของครัวเรือน กล่าวคือ เม่ือรายได้ของครัวเรือนเพิ่มขึน้ การบริโภคเชือ้เพลิงปรุง
อาหารก็จะเพิ่มสูงขึน้ด้วย และการศึกษาของ Tuan and Lefevre (1996) เร่ืองการวิเคราะห์ความ
ต้องการพลังงานของครัวเรือนในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ก็พบว่า ครัวเรือนมี
แนวโน้มจะบริโภคพลงังานมากขึน้ โดยเฉพาะการบริโภคพลงังานไฟฟ้าและถ่านหินเม่ือครัวเรือน
นัน้มีรายได้เพิ่มขึน้ และยังมีการศึกษาของ รัชพันธุ์  เชยจิตร and รติพร ถึงฝ่ัง (2557) ท่ีศึกษา
คา่ใช้จา่ยพลงังานของครัวเรือนยากจนในประเทศไทย ท่ีพบว่า ครัวเรือนยากจน ครัวเรือนเกือบจน
และครัวเรือนไม่ยากจน มีภาระคา่ไฟฟ้าตอ่คา่ใช้จ่ายพลงังานรวมเฉล่ียตอ่คนตอ่เดือนแตกตา่งกนั
อย่างมีนยัส าคญั กลา่วคือ ครัวเรือนท่ีมีรายได้สงูกว่าจะมีคา่ใช้จ่ายด้านพลงังานสงูกว่าครัวเรือนท่ี
มีรายได้ต ่ากวา่ 

ผลการวิจัยข้างต้น เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ครัวเรือนท่ีมีรายได้
มากกว่าจะมีการบริโภคมากกว่าครัวเรือนท่ีมีรายได้น้อยกว่า ซึ่งผู้ วิจัยก็พิจารณาว่า รายได้ของ
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ครัวเรือนน่าจะมีผลต่อค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือน โดยครัวเรือนท่ีมีรายได้สูง น่าจะมี
คา่ใช้จ่ายด้านพลงังานสงูด้วย เพราะครัวเรือนท่ีมีรายได้สูง จะมีอ านาจในการซือ้สินค้าต่างๆ ซึ่ง
รวมถึงสินค้าประเภทพลงังานได้มากกวา่ครัวเรือนท่ีมีรายได้ต ่า  
 
ตาราง 3 สรุปการทบทวนวรรณกรรมงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ตวัก าหนดทางประชากรและสงัคม 
 

ตวัแปร ช่ือ (ปี) 
ผลที่มีตอ่คา่ใช้จา่ยเพื่อการบริโภค 

ครัวเรือนขนาดใหญ่ ครัวเรือนขนาดเลก็ 

ขนาดของครัวเรือน 
 

จารุพสัตร์ พิชิตานนท์(2549)   
Sinee Sankrusme (2541) 
พินพร ยรุยาตร์ (2543) 
สทุธิวรรณ ถนอมธรรม (2545) 
นคร ยิม้ศิริวฒันะ (2541) 
เสาวรักษ์ อินทรหา (2546) 
กนกรัตน์ พนมธนศกัดิ์ (2539) 
Ritchie, J.R. et al. (1981) 
Curtis, F. et al (1984) 
Longstreth, M. and Toplift, M. (1990) 
Ha, M. et al. (1993) 
Lam, J. (1998) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

ตวัแปร ช่ือ (ปี) การศกึษาระดบัสงู การศกึษาระดบัต า่ 
ระดบัการศกึษาของ
หวัหน้าครัวเรือน 

วีระศกัดิ์ คงฤทธ์ิ (2543) 
เสาวรักษ์ อินทรหา (2546) 
อทุยัรัตน์ ยี่สุน่เทศ (2546)   
เทวมติร เพ็ชรดาชยั (2547) 
อรุณฉาย แสงนนัชยั (2547) 
ยวุดี ไวทยะโชติ (2535) 
จฑุาภรณ์ สกลุศกัดิ์ (2536) 
วริศรา สาระโกเศศ (2539) 
ชิตหทยั ภทัรธิยานนท์ (2542) 
พิมพิลาส ตนัติพงษ์ (2540) 

+ 
+ 
+ 
+ 
 
– 
– 
– 

ไมม่ีผล 
ไมม่ีผล 

 
 
 
 
+ 
 

 
 

ไมม่ีผล 
ไมม่ีผล 

เขตที่อยูอ่าศยั 
 

สมพร อิศวิลานนท์ (2536) 
วีระศกัดิ์ คงฤทธ์ิ (2543) 
วีระศกัดิ์ คงฤทธ์ิ และสมพร อิศวิ
ลานนท์ (2550) 
Bensel, T.G. and Remedio, 
E.M. (1995) 
Tyler, R.S. (1996) 
ปรีชา ตัง้ตฤษณกลุ (2541) 

+ 
+ 
+ 
 
+ 
 
+ 
+ 

 

ภาคที่อยูอ่าศยั ปิยาวรรษ สกลุเจริญ (2547) 
Yen, S.T. and Jensen, H.H. 
(1996) 
Viljoen, L. (1998) 
Anderson, K. and Pomfret, R. 
(2000) 
Reynolds, R.T. (1980) 
สมชาย อ าพนัทอง (2532) 
ผจงสขุ เนียมประดิษฐ์ (2542) 
ภาสกร สภุาพงษ์ (2544) 

+ 
+ 
 
+ 
+ 
 
+ 
+ 
+ 
+ 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
ตวัแปรด้านเศรษฐกิจและสงัคม 

 

ตวัแปร ช่ือ (ปี) 
ผลที่มีตอ่คา่ใช้จา่ยเพื่อการบริโภค 

รายได้สงู รายได้ต า่ 

รายได้ 
 

จารุณี เกือ้มณี (2537)   
สมุนา ตัง้จิตวิสทุธ์ิ (2541) 
มยรีุ เพ็ชรัตน์ (2542) 
เกษฎาพงษ์ ประเสริฐสงัข์ (2547) 
ณฐัมธุรา ภริูเทเวศร์ (2547) 
Lino, M. et al. (1999) 
Ishida, A. et al. (2003)   
ปิลนัธนา มลูชนะ (2549) 
เยาวลกัษณ์ สมค า (2552) 
อารัญญา รักษิตานนท์ (2538) 
ฉตัรกมล ศรีธญัรัตน์ (2542) 
Behrens, A. (1986)   
Dunkerley, J. et al. (1990) 
Tuan, N.A. (1996) 
รัชพนัธุ์ เชยจิตร และรติพร ถึงฝ่ัง (2557) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 

 
ท่ีมา : สรุปโดยผู้วิจยั 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจยัเร่ือง วิเคราะห์เปรียบเทียบคา่ใช้จ่ายด้านพลงังานของภาคครัวเรือนในประเทศ

ไทย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้ วิจัยก าหนด
วิธีด าเนินการวิจยัและวิธีการศกึษา ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสร้างเครืองมือในงานวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรเป้าหมายของการศึกษา คือ ครัวเรือนทัว่ราชอาณาจกัรท่ีได้รับการส ารวจ

ในโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ในปี 2549 , 2554 และ 2559   จาก
ส านกังานสถิตแิหง่ชาต ิ 

   
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานีคื้อ จ านวนครัวเรือน ท่ีได้จากโครงการส ารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรือน ในปี 2549 , 2554 และ 2559 จ านวน xx , xx และ xx ครัวเรือน 
ตามล าดบั   
 
2. การสร้างเคร่ืองมือในงานวิจัย 

การวิเคราะห์การอปุโภคบริโภคด้านพลงังานของครัวเรือน มีข้อจ ากดัในด้านการรวบรวม
ข้อมูล ผู้ วิจัยจึงเลือกใช้แบบจ าลองท่ีได้มาจากการก าหนดสมการค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเลือกใช้
แบบจ าลอง Extended Linear Expenditure System (ELES) และน าปัจจยั ขนาดของครัวเรือน , 
ระดบัการศกึษาของหวัหน้าครัวเรือน , เขตท่ีอยู่อาศยั และภาคท่ีอยู่อาศยัเข้ามาพิจารณาด้วย โดย
การวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิจะศึกษาการเปล่ียนแปลงลกัษณะการอุปโภคบริโภคค่าใช้จ่ายด้าน
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พลงังานของครัวเรือน โดยใช้เทคนิควิธีการประมาณการแบบก าลงัสองน้อยท่ีสดุ (Ordinary Least 
Squares: OLS) 

2.1 โครงสร้างและแบบจ าลองในการวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์ใช้แบบจ าลองระบบคา่ใช้จ่ายท่ีเป็นเส้นตรงแบบท่ีปรับปรุงใหม่มาปรับ

ใช้กบัข้อมลูคา่ใช้จา่ยของครัวเรือน ซึง่แสดงได้ดงันี ้

vi  = piyi + βi*(Y-∑piyi) ……….(1) 
ก าหนดให้ 
vi  = คา่ใช้จา่ยในการบริโภคพลงังานชนิดท่ี  i 
pi  = ราคาพลงังงานชนิดท่ี i 

βi* = เป็นค่าคงท่ี เท่ากับ µ βi* ได้แก่ สดัส่วนของงบประมาณหน่วย
สดุท้ายถ่วงน า้หนกัด้วยตวัคงท่ี 

Y  = รายได้ถาวรของครัวเรือน 
yi  =  ปริมาณขัน้ต ่าของการบริโภคพลงังาน i 
∑piyi = คา่ใช้จา่ยขัน้ต ่าเพ่ือการยงัชีพของครัวเรือน 
i  = ชนิดของสินค้าท่ีครัวเรือนบริโภค 

βi* = µ βi; 0 < βi < 1; ∑ βi = 1; Y-∑piyi > 0 
การปรับปรุงแบบจ าลองระบบคา่ใช้จ่ายท่ีเป็นเส้นตรง เพ่ือให้ใช้ได้เหมาะสมกบัการ

วิเคราะห์โครงสร้างคา่ใช้จา่ยด้านพลงังานของครัวเรือน โดยอาศยัสมมตฐิาน ดงันี ้
1.ครัวเรือนมีความพึงพอใจสูงขึน้เม่ือบริโภคพลังงานประเภทอ่ืน มากกว่า

พลงังานท่ีครัวเรือนจ าเป็นต้องบริโภคเพ่ือการยงัชีพ 
2.มูลค่าของพลังงานท่ีบริโภคแต่ละชนิดสามารถน ามารวมกันได้ กล่าวคือ 

ครัวเรือนมีอิสระในการเลือกอุปโภคบริโภคพลังงาน พลังานท่ีบริโภคแต่ละชนิดมีมูลค่าและ
สามารถน ามลูคา่ของพลงังานแตล่ะชนิดมารวมกนัได้ 

3.ก าหนดให้ราคาท่ีค รัวเรือนคาดหวังในแต่ละช่วงเวลาท่ีศึกษานัน้ ไม่
เปล่ียนแปลง และครัวเรือนแตล่ะครัวเรือนอปุโภคบริโภคพลงังานในราคาเดียวกนั จึงใช้มลูคา่ของ
คา่ใช้จา่ยแทนปริมาณพลงังานท่ีบริโภค (ปริมาณ x ราคา) ได้ 

ในการศกึษาคา่ใช้จ่ายด้านพลงังานของครัวเรือนครัง้นี ้มีข้อสมมติว่าครัวเรือนแตล่ะ

ครัวเรือนบริโภคพลังงานแต่ละประเภทในราคาไม่แตกต่างกัน ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงใ ช้ ϒi*แทน piyi 
เชน่นีแ้ล้วสมการท่ี (1) จงึสามารถเขียนใหมไ่ด้ ดงันี ้
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vi  = ϒi*+ βi*(Y-∑ ϒi*) ……….(2) 
ก าหนดให้คา่ใช้จ่ายเพ่ือการยงัชีพของครัวเรือนขึน้อยู่กบัขนาดของครัวเรือน , ระดบั

การศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน , เขตท่ีอยู่อาศยั และภาคท่ีอยู่อาศยั โดยมีความสัมพันธ์ในเชิง
เส้นตรง ซึง่สามารถเขียนสมการได้ดงันี ้

ϒi*  = ai + biN + ciE + diA + eiZ……….(3) 
โดยก าหนดให้ 

ϒi*  คือ  คา่ใช้จา่ยเพ่ือการยงัชีพของครัวเรือน 
ai  คือ  คา่คงท่ีของสมการคา่ใช้จา่ยเพ่ือการยงัชีพ 
bi  คือ  สมัประสิทธ์ิของตวัแปรขนาดของครัวเรือน 
N  คือ  ขนาดของครัวเรือน 
ci  คือ  สัมประสิทธ์ิของตัวแปรระดับการศึกษาของหัวหน้า

ครัวเรือน 
E  คือ  ระดบัการศกึษาของหวัหน้าครัวเรือน 
di  คือ  สมัประสิทธ์ิของตวัแปรเขตท่ีอยูอ่าศยั 
A  คือ  เขตท่ีอยูอ่าศยั 
ei  คือ  สมัประสิทธ์ของตวัแปรภาคท่ีอยูอ่าศยั 
Z  คือ  ภาคท่ีอยูอ่าศยั 
เม่ือรวมค่าใช้จ่ายเพ่ือการยงัชีพของครัวเรือนเข้าด้วยกันแล้วจะได้สมการค่าใช้จ่าย

เพ่ือการยงัชีพรวม (∑ϒi*) ดงันี ้

∑ ϒi*  = ∑ai + ∑biN + ∑ciE + ∑diA + ∑eiZ ……….(4) 
แทนคา่สมการท่ี (3) และ (4) ลงในสมการท่ี (2) จะได้ 

vi   =   ai + biN + ciE + diA + eiZ + βi*(Y-∑ai - ∑biN - ∑ciE - ∑diA - ∑eiZ) 

vi   =   ai + biN + ciE + diA + eiZ + βi*Y- βi*∑ai - βi*∑biN - βi*∑ciE - 

βi*∑diA - βi*∑eiZ 

vi   =   (ai - βi*∑ai) + (bi - βi*∑bi)N + (ci - βi*∑ci)E + (di - βi*∑di)A + (ei - 

βi*∑ei)Z + βi*Y 
vi   =   A + BN + CE + DA + EZ + FY   ……….(5) 

ก าหนดให้ 

A = (ai - βi*∑ai) เป็นคา่ใช้จา่ยขัน้ต ่าเพ่ือการยงัชีพของครัวเรือน 
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B = (bi - βi*∑bi) เป็นสมัประสิทธ์ิของขนาดของครัวเรือน ซึ่งบอกให้ทราบ
ถึงอิทธิพลของขนาดของครัวเรือน เม่ือปัจจยัอ่ืนๆ คงท่ี 

C = (ci - βi*∑ci) เป็นสมัประสิทธ์ิของระดบัการศึกษาของหวัหน้าครัวเรือน 
ซึง่บอกให้ทราบถึงอิทธิพลของระดบัการศกึษาของหวัหน้าครัวเรือน เม่ือปัจจยัอ่ืนๆ คงท่ี 

D = (di - βi*∑di) เป็นสัมประสิทธ์ิของเขตท่ีอยู่อาศยัของครัวเรือน ซึ่งบอก
ให้ทราบถึงอิทธิพลของเขตท่ีอยูอ่าศยัของครัวเรือน เม่ือปัจจยัอ่ืนๆ คงท่ี 

E = (ei - βi*∑ei) เป็นสมัประสิทธ์ิของภาคท่ีอยู่อาศยัของครัวเรือน ซึ่งบอก
ให้ทราบถึงอิทธิพลของภาคท่ีอยูอ่าศยัของครัวเรือน เม่ือปัจจยัอ่ืนๆ คงท่ี 

F = βi* เป็นสัมประสิทธ์ิของปัจจัยรายได้ของครัวเรือน ซึ่งเป็นตัวบอกให้
ทราบถึงปัจจยัรายได้ถาวรท่ีมีตอ่คา่ใช้จา่ยในการบริโภคของครัวเรือน เม่ือปัจจยัอ่ืนๆ คงท่ี 

สมการท่ี (5) สามารถเขียนให้อยุใ่นรูปฟังก์ชนัทัว่ไปได้ดงันี ้
vi  = f(Y , N , E , A , Z) ……….(6) 

โดยท่ีvi  = ค่าใช้จ่ายต่อปีในการบริโภคพลังงานประเภทท่ี i ของ
ครัวเรือน มีหนว่ยเป็นบาท 

Y  =  รายได้ตอ่ปีของครัวเรือน มีหนว่ยเป็นบาท 
N  =  ขนาดของครัวเรือน มีหนว่ยเป็นคน 
E  =  ระดบัการศกึษาของหวัหน้าครัวเรือน  
A  =  เขตท่ีอยูอ่าศยัของครัวเรือน 
Z  =  ภาคท่ีอยูอ่าศยัของครัวเรือน 

2.2 แบบจ าลองทางสถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ 
การพิจารณาวิเคราะห์การอุปโภคบริโภคทางด้านพลังงานของภาคครัวเรือน มี

ข้อจ ากัดในด้านการรวบรวมข้อมูลทางด้านราคา ดังนัน้แบบจ าลองท่ีใช้จะมาจากการก าหนด
สมการค่าใช้จ่ายและแบบจ าลองท่ีเลือกใช้คือ แบบจ าลอง ELES เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์การ
เปล่ียนแปลงคา่ใช้จ่ายทางด้านพลงังานของครัวเรือน โดยใช้เทคนิควิธีประมาณการแบบก าลงัสอง
น้อยท่ีสดุในการวิเคราะห์ ซึง่จะได้แบบจ าลองดงันี ้

vi,t =   α0 + α1Yt + α2Nt + α3Et + α4At + α5Zt + Ɛt ….(7) ;i=1,2,..8 
โดยก าหนดให้  
Vi,t คือ คา่ใช้จา่ยตอ่ปีในการบริโภคพลงังาน iในปีท่ี t ของครัวเรือน 
Yt  คือ รายได้ตอ่ปีของครัวเรือนในปีท่ี t 
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Nt  คือ ขนาดของครัวเรือน ในปีท่ี t 
Et  คือ ระดบัการศกึษาของหวัหน้าครัวเรือน ในปีท่ี t 
At  คือ เขตท่ีอยูอ่าศยัของครัวเรือน ในปีท่ี t 
Zt  คือ ภาคท่ีอยูอ่าศยัของครัวเรือน ในปีท่ี t 

α0 คือ คา่คงท่ีของสมการระบบคา่ใช้จา่ยเส้นตรงแบบปรับปรุงใหม่ 

α1 คือ คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรรายได้ของครัวเรือน 

α2 คือ คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรขนาดของครัวเรือน 

α3 คือ คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรระดบัการศกึษาของหวัหน้าครัวเรือน 

α4 คือ คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรเขตท่ีอยูอ่าศยัของครัวเรือน 

α5 คือ คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรภาคท่ีอยูอ่าศยัของครัวเรือน 
โดยท่ี 
i = 1 หมายถึง   น า้มนัเบนซิน 
i = 2 หมายถึง   น า้มนัดีเซล 
i = 3 หมายถึง   แก๊สโซฮอล์ 
i = 4 หมายถึง   แก๊สส าหรับยานพาหนะ 
i = 5 หมายถึง   แก๊สใช้ในครัวเรือน 
i = 6 หมายถึง   น า้มนัไบโอดีเซลและพลงังานทดแทนประเภทอ่ืนๆ 
i = 7 หมายถึง   ไฟฟ้า 
i = 8 หมายถึง   ถ่านไม้และฟืน 
ทัง้นีจ้ะใช้สมการ (7) ในการประมาณค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในแต่ละประเภท

พลงังาน และด าเนินการประมาณคา่ส าหรับตวัอยา่งในปี 2549 , 2554 และ 2559 เปรียบเทียบกนั 
การพิจารณาค่าความยืดหยุ่น สามารถหาได้โดย ความยืดหยุ่นของคา่ใช้จ่ายในการ

อปุโภคบริโภคพลงังาน i ตอ่รายได้ Ei จากสมการ (7) ได้ดงันี ้ 

Ei  = α (ṽi,t)/Ȳt 
โดยคา่ความยืดหยุ่นของค่าใช้จ่ายในการอปุโภคบริโภค สามารถบอกได้ว่าประเภท

พลงังานแต่ละชนิดท่ีวิเคราะห์นัน้เป็นสินค้าประเภทฟุ่ มเฟือย ( luxury goods) หรือ สินค้าจ าเป็น 
(necessary goods) หรือสินค้าด้อยคณุภาพ (inferior goods) ถ้าค่า Ei น้อยกว่า 0 แสดงว่าเป็น
สินค้าด้อยคุณภาพ ถ้าค่า Ei มากกว่า 0 แต่น้อยกว่า 1 แสดงว่าเป็นสินค้าจ าเป็น และถ้าค่า Ei 
มากกวา่ 1 แสดงวา่เป็นสินค้าฟุ่ มเฟือย 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาครัวเรือน เป็นข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งท าการรวบรวมจากรายงานการ
ส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรือนทัว่ราชอาณาจกัร ของส านกังานสถิติแห่งชาติ ส านกั
นายกรัฐมนตรี โดยใช้ข้อมลูรายปี 2549 , 2554 และ 2559  และข้อมลูจากหน่วยงานตา่งๆ รวมทัง้
จากการศกึษาวิจยั วิทยานิพนธ์ เป็นต้น 

 
4. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ในการศึกษาครัง้นีเ้พ่ือบรรลุวตัถุประสงค์ของการศกึษาข้อท่ี 1 จึงใช้การวิเคราะห์เชิง
พรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ืออธิบายถึงสภาพเศรษฐกิจสงัคมทัว่ไปของครัวเรือน รูปแบบ
และการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมในการอุปโภคบริโภคสินค้าด้านพลังงานของครัวเรือน โดย
อาศยัเคร่ืองมือทางสถิตท่ีิจะน ามาใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ คา่เฉล่ีย คา่ร้อยละ เป็นต้น 

2. เพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์ของการศกึษาข้อท่ี 2 ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative 
Analysis) เพ่ือศึกษาถึงความสมัพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคสินค้าด้านพลงังาน
กบัรายได้ , ขนาดของครัวเรือน ,ระดบัการศึกษาของหวัหน้าครัวเรือน , เขตท่ีอยู่อาศยั และภาคท่ี
อยู่อาศยัของครัวเรือน วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงลกัษณะการอปุโภคบริโภคสินค้าด้านพลงังานใน
ช่วงเวลาท่ีแตกต่างกัน ตลอดจนเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะในการอุปโภคบริโภค
สินค้าด้านพลงังานท่ีครัวเรือนใช้อปุโภคบริโภคอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิควิธียกก าลงัสองน้อย
ท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS)  ในการประมาณค่าสมการซึ่งอาศัยแบบจ าลองระบบ
ค่าใช้จ่ายแบบเส้นตรงท่ีมีการปรับปรุงใหม่ (Extended Linear Expenditure System : ELES) 
รวมทัง้ท าการพิจารณาคา่ความยืดหยุ่นของคา่ใช้จ่ายในการบริโภคด้านพลงังานท่ีมีตอ่รายได้ของ
ภาคครัวเรือน 

 
 
 
 
 
 
 
 



  48 

บทที่ 4 
ผลการด าเนินงานวิจัย 

 

ในบทนีจ้ะเป็นการน าเสนอผลของข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากโครงการส ารวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ส านกังานสถิติแห่งชาติ ในปี 2549 , 2554 และ 2560 โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรก เป็นการน าเสนอผลของข้อมลูตามลกัษณะทัว่ไปของครัวเรือน และ
การวิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านพลงังานของครัวเรือนแยกตามแต่ละประเภทของพลงังาน แบ่ง
ตามภาคของประเทศไทย อันประกอบด้วย ทั่วราชอาณาจักร , กรุงเทพมหานคร , ภาคกลาง , 
ภาคเหนือ , ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ส่วนท่ีสอง เป็นการวิเคราะห์ตวัแปรก าหนดท่ีมี
ความสมัพนัธ์ตอ่คา่ใช้จ่ายด้านพลงังานของครัวเรือน และส่วนสดุท้าย เป็นการวิเคราะห์คา่ความ
ยืดหยุน่ของคา่ใช้จา่ยด้านพลงังานตอ่รายได้ของครัวเรือน 

ก่อนการน าเสนอผลของข้อมูล ผู้ วิจยัได้จ าแนกตวัก าหนดทางประชากรและสงัคม และ
ตวัก าหนดทางเศรษฐกิจ เพ่ือให้สามารถแบ่งแยกและพิเคราะห์ผลของข้อมูลได้ชัดเจนยิ่งขึน้ ดงั
ตาราง 4 

 
ตาราง 4 การจดัการคา่ของตวัแปร 
 

ตัวแปร การจัดการค่าตัวแปร รหัสรายการ 
ภาคท่ีอยู่อาศัย 
  กรุงเทพมหานคร 
  ภาคกลาง 
  ภาคเหนือ 
  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
  ภาคใต้ 

 
1 = กรุงเทพมหานคร 
2 = ภาคกลาง 
3 = ภาคเหนือ 
4 = ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
5 = ภาคใต้ 

REG 

เขตที่อยุ่อาศัย 
  เขตเมือง 
  เขตชนบท 

 
1 = เขตเมือง 
2 = เขตชนบท 

AREA 
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ตาราง 4 (ตอ) 
 

ตัวแปร การจัดการค่าตัวแปร รหัสรายการ 
ขนาดของครัวเรือน 
  1 – 2 คน 
  3 – 4 คน 
  มากกวา่ 4 คน 

 
1 = ครัวเรือนท่ีมี 1 – 2 คน 
2 = ครัวเรือนท่ีมี 3 – 4 คน 
3 = ครัวเรือนท่ีมีมากกวา่ 4 คน 

A04_1 

การศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน 
  ประถมศกึษา 
  มธัยมศกึษา 
  อดุมศกึษา 

 
1 = ประถมศกึษาหรือเทียบเทา่ 
2 = มธัยมศกึษาหรือเทียบเท่า 
3 = อดุมศกึษา 

EDU 

รายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของ
ครัวเรือน 
  ไมเ่กิน 15,000 บาท 
  15,000 – 30,000 บาท 
  มากกวา่ 30,000 บาท 

 
1 = รายได้ไมเ่กิน 15,000 บาทตอ่เดือน 
2 = รายได้ 15,000 – 30,000 บาทตอ่เดือน 
3 = รายได้มากกวา่ 30,000 บาทตอ่เดือน 

A13 

ค่าใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของ
ครัวเรือน 
  ไมเ่กิน 15,000 บาท 
  15,000 – 30,000 บาท 
  มากกวา่ 30,000 บาท 

 
1 = รายได้ไมเ่กิน 15,000 บาทตอ่เดือน 
2 = รายได้ 15,000 – 30,000 บาทตอ่เดือน 
3 = รายได้มากกวา่ 30,000 บาทตอ่เดือน 

A07 

 
ท่ีมา : สรุปโดยผู้ วิจัย , รหัสรายการ อ้างอิงจากรหัสรายการในโครงการส ารวจภาวะ

เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 
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1. น าเสนอผลของข้อมูลตามลักษณะท่ัวไปของครัวเรือน และการวิเคราะห์ข้อมูล
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือนแยกตามแต่ละประเภทของพลังงาน แบ่งตามภาค
ของประเทศไทย 

1.1 ทั่วราชอาณาจักร 
ลักษณะทั่วไปของครัวเรือนเปรียบเทียบในปี 2549 , 2554 และ 2560 ดงัตาราง 5 

นัน้ จะพบว่า จ านวนครัวเรือนท่ีได้น ามาศึกษาจากโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ของส านักงานสถิติแห่งชาติ มีจ านวนครัวเรือนตัวอย่างอยู่ ท่ี 44,918 , 42,083 และ 
43,210 ครัวเรือน ตามล าดบั สามารถแบ่งจ านวนครัวเรือนได้ตามร้อยละของภาคท่ีอยู่อาศยัได้
ดงันี ้ในปี 2549 มีจ านวนครัวเรือนตวัอย่างในกรุงเทพมหานคร , ภาคกลาง , ภาคเหนือ , ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เป็น ร้อยละ 6.4 , 25.8 , 26 , 27.5 และ 14.3 ในปี 2554 มี
จ านวนครัวเรือนตวัอย่างในกรุงเทพมหานคร , ภาคกลาง , ภาคเหนือ , ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต้ เป็น ร้อยละ 5.8 , 29.2 , 24.6 , 25.9 และ 14.4 และในปี 2560  มีจ านวนครัวเรือน
ตวัอย่างในกรุงเทพมหานคร , ภาคกลาง , ภาคเหนือ , ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เป็น 
ร้อยละ 5.5 , 28.6 , 23.8 , 26.5 และ 15.7 หากพิจารณาจ านวนครัวเรือนตัวอย่างตามเขตท่ีอยู่
อาศยัจะได้ดงันี ้ในปี 2549 มีจ านวนครัวเรือนตวัอย่างในเขตเมือง และเขตชนบท เป็น ร้อยละ 
62.2 และ 37.8 ในปี 2554 มีจ านวนครัวเรือนตัวอย่างในเขตเมือง และเขตชนบท เป็น ร้อยละ 
61.1 และ 38.9 และในปี 2560 มีจ านวนครัวเรือนตวัอย่างในเขตเมือง และเขตชนบท เป็นร้อยละ 
60.8 และ 39.2 

ขนาดของครัวเรือนเฉล่ียต่อครัวเรือน ซึ่งจ าแนกเป็นครัวเรือนท่ีมีขนาด 1 – 2 คน , 
ครัวเรือนท่ีมีขนาด 3 – 4 คน และครัวเรือนท่ีมีขนาดมากกว่า 4 คน  ในปี 2549 จะพบว่าข้อมูล
ขนาดของครัวเรือนเป็นร้อยละ 36 , 44.6 และ 19.4 ในปี 2554 จะพบว่าข้อมลูขนาดของครัวเรือน
เป็นร้อยละ 42.4 , 40.8 และ 16.8 และในปี 2560 จะพบว่าข้อมูลขนาดของครัวเรือนเป็นร้อยละ 
42.4 , 40.8 และ 16.8 

การศึกษาของหัวห น้าค รัวเรือน  ได้แบ่งระดับการศึกษาเป็น  3 ระดับ  คือ 
ประถมศึกษา , มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งในปี 2549 พบระดับการศึกษาของหัวหน้า
ครัวเรือนเป็นร้อยละ 62.3 , 21.4 และ 16.3 ในปี 2554 พบระดบัการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน
เป็นร้อยละ 61.9 , 21.3 และ 16.8 และในปี 2560 พบระดบัการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือนเป็น
ร้อยละ 60.9 , 22.7 และ 16.4 

รายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน และค่าใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของ
ครัวเรือนนัน้ ทางผู้วิจยัได้แบง่ช่วงของรายได้และคา่ใช้จ่ายเป็น 3 ช่วง ช่วงแรก คือ ไม่เกิน 15,000 
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บาทต่อเดือน ช่วงท่ีสอง คือ15,000 – 30,000 บาทต่อเดือน และช่วงท่ีสาม คือ มากกว่า 30,000 
บาทต่อเดือน เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์กลุ่มจ านวนตวัอย่างของครัวเรือนได้ชดัเจนยิ่งขึน้ ซึ่งในปี 
2549 พบรายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนตามท่ีได้แบ่งช่วงเป็น  ร้อยละ 58.8 , 24.4 และ 
16.9 และค่าใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน เป็นร้อยละ 65.1 , 24.1 และ 10.8 ในปี 
2554 พบรายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนตามท่ีแบ่งช่วงได้เป็น  ร้อยละ 47.7 , 30.7 และ 
21.6 และคา่ใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนของครัวเรือน เป็นร้อยละ 56.2 , 30.3 และ 13.4 และในปี 
2560 พบรายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนตามท่ีแบ่งช่วงได้เป็น  ร้อยละ 43.2 , 32.1 และ 
24.7 และค่าใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน เป็นร้อยละ 48.8 , 33.8 และ 17.4 แต่หาก
พิจารณาเป็นจ านวนเงินรายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนตอ่ครัวเรือนของทัว่ราชอาณาจกัร จะพบว่า 
ในปี  2549 , 2554 และ 2560 ครัวเรือนมีรายได้รวมทัง้สิ น้ เฉ ล่ียต่อเดือน เป็นจ านวนเงิน 
19,784.08 บาท , 24,462.26 บาท และ 25,945.74 บาท และมีค่าใช้จ่ายรวมทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือน
ตอ่ครัวเรือนของทัว่ราชอาณาจกัร ในปี 2549 , 2554 และ 2560 เป็นจ านวนเงิน 15,710.45 บาท , 
18,035.94 บาท และ 20,196.07 บาท 

ค่าใช้จ่ายพลังงานรวมเฉล่ียต่อเดือนต่อครัวเรือน ในปี 2549 , 2554 และ 2560 
พบว่าเป็นจ านวน 1,547.67 บาท , 1,885.40 บาท และ 2,831.66 บาท ซึ่งมีสดัส่วนเพิ่มขึน้ร้อยละ 
22 ในปี 2554 และเพิ่มขึน้ร้อยละ 83 ในปี 2560 เม่ือเทียบกับปี 2549 และมีสดัส่วนเพิ่มขึน้ ร้อย
ละ 50 ในปี 2560 เม่ือเทียบกับปี 2554 เช่นเดียวกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าครัวเรือนมีปริมาณการใช้
พลงังานรวมในปริมาณท่ีเพิ่มสูงขึน้ในทกุปีท่ีได้ท าการศึกษา อาจเป็นผลมาจากการขยายตวัของ
ครัวเรือนท่ีมีขนาด 1 - 2 คนเพิ่มสูงขึน้ และครัวเรือนมีรายได้รวมในสัดส่วนท่ีเพิ่มสูงขึน้ด้วย
เช่นเดียวกนั หากพิจารณาค่าใช้จ่ายพลงังานรวมตอ่รายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน 
ในปี 2549 , 2554 และ 2560 อยู่ ท่ีร้อยละ 12.1 , 9.72 และ 13.79 แต่หากพิจารณาค่าใช้จ่าย
พลงังานรวมตอ่ค่าใช้จ่ายรวมทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน จะอยู่ท่ีร้อยละ 9.68 , 10.04 และ 
13.67 ตามล าดบั 

ผู้ วิจัยได้แบ่งประเภทของค่าใช้จ่ายแยกตามแต่ละประเภทพลังงานต่อค่าใช้จ่ าย
พลงังานรวม ซึง่ได้แบง่ประเภทไว้เป็น 7 ประเภท ดงันี ้ 1.คา่ใช้จา่ยพลงังานท่ีใช้ภายในบ้าน , 2.คา่
ไฟฟ้า , 3.ค่าแก๊สหุงต้ม , 4.ค่าใช้จ่ายพลังงานในยานพาหนะ , 5.ค่าน า้มันเบนซิน , 6.ค่าก๊าซ 
LPG/NGV และ 7.ค่าน า้มันดีเซล และในปี 2549 มีค่าใช้จ่ายตามแต่ละประเภทพลังงานต่อ
ค่าใช้จ่ายพลังงานรวม อยู่ ท่ี ร้อยละ 50.13 , 38.08 , 5.36 , 49.71 , 38.10 , 0.048 และ 11.57 
ตามล าดบั ในปี 2554 มีคา่ใช้จ่ายตามแตล่ะประเภทพลงังานต่อคา่ใช้จ่ายพลงังานรวม อยู่ท่ีร้อย
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ละ 45.70 , 36.80 , 3.88 , 53.93 , 40.10 , 0.731 และ 13.10 ตามล าดับ ในปี 2560 มีค่าใช้จ่าย
ตามแตล่ะประเภทพลงังานต่อค่าใช้จ่ายพลงังานรวม อยู่ท่ีร้อยละ 39.98 , 32.60 , 3.68 , 59.86 , 
47.99 , 0.423 และ 11.44 ตามล าดบั  

จากผลการศกึษา สามารถวิเคราะห์และอธิบายผลได้ดงันี ้คา่ใช้จา่ยพลงังานรวมของ
ครัวเรือนมีปริมาณเพิ่มสูงขึน้ในทุกปีท่ีได้ท าการศึกษา ค่าใช้จ่ายพลงังานรวมต่อรายได้รวม และ
คา่ใช้จ่ายพลงังานรวมต่อคา่ใช้จ่ายรวมมีการเพิ่มขึน้ในสดัส่วนท่ีใกล้เคียงกนั ร้อยละ 14 ของปีท่ี 
2560 สืบเน่ืองมาจากการท่ีครัวเรือนมีรายได้รวมท่ีเพิ่มสูงขึน้ และมีปริมาณค่าใช้จ่ายรวมท่ีเพิ่ม
สงูขึน้เช่นเดียวกนั จึงส่งผลตอ่คา่ใช้จ่ายพลงังานรวมท่ีเพิ่มขึน้ด้วยเช่นเดียวกนั หากพิจารณาแยก
ตามแต่ละประเภทพลงังานนัน้ พบว่า ค่าใช้จ่ายพลงังานภายในบ้านต่อค่าใช้จ่ายรวมในปี 2554 
และ 2560  นัน้ มีสัดส่วนลดลง ร้อยละ 9 และ ร้อยละ 20 เม่ือเทียบกับปี 2549 , ค่าไฟฟ้าต่อ
คา่ใช้จ่ายพลงังานรวมในปี 2554 และ 2560 มีสดัส่วนลดลง ร้อยละ 3 และ ร้อยละ 14 เม่ือเทียบ
กบัปี 2549 , คา่แก๊สหงุต้มตอ่คา่ใช้จ่ายพลงังานรวม ในปี 2554 และ 2560 มีสดัส่วนลดลง ร้อยละ 
28 และ ร้อยละ 31 ซึ่งปริมาณสดัส่วนท่ีลดลงนีน้ัน้ อาจเป็นผลมาจากการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ของครัวเรือนท่ีเปล่ียนแปลงไป มีการด าเนินชีวิตประจ าวนัภายนอกครัวเรือนมากขึน้ นิยมบริโภค
อาหารตามร้านอาหารภายในห้างสรรพสินค้าหรือร้านอาหารท่ีมีช่ือเสียง หรืออีกหนึ่งพฤตกิรรมคือ
การสั่งซือ้อาหารมารับประทาน โดยท่ีไม่นิยมประกอบอาหารเองภายในครัวเรือน ซึ่งเน้นความ
สะดวกสบายของครัวเรือน , ค่าใช้จ่ายพลังงานในยานพาหนะต่อค่าใช้จ่ายรวมในปี 2554 และ 
2560 มีสัดส่วนเพิ่มขึน้ ร้อยละ 8 และ ร้อยละ 20 เม่ือเทียบกับปี 2549 , ค่าน า้มันเบนซินต่อ
คา่ใช้จา่ยพลงังานรวมในปี 2554 และ 2560 มีสดัส่วนเพิ่มขึน้ ร้อยละ 5 และ ร้อยละ 26 เม่ือเทียบ
กบัปี 2549 ซึ่งปริมาณสดัส่วนท่ีเพิ่มสงูขึน้นี ้อาจสืบเน่ืองมาจากนโยบาย “รถคนัแรก” ของรัฐบาล
ในการลดภาษีรถยนต์ ท่ีเร่ิมใช้เม่ือปลายปี 2554 จึงท าให้มีรายจ่ายทัง้ยานพาหนะ และน า้มัน
เบนซินท่ีเพิ่มสงูขึน้ , คา่ก๊าซ LPG/NGV ตอ่คา่ใช้จ่ายพลงังานรวม ในปี 2554 และ 2560 มีสดัส่วน
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1,423 และ ร้อยละ 781 เม่ือเทียบกับปี 2549 , ค่าน า้มันดีเซลต่อค่าใช้จ่าย
พลงังานรวมในปี 2554 และ 2560 มีสดัส่วนเพิ่มขึน้ ร้อยละ 13 และลดลง ร้อยละ 1 เม่ือเทียบกับ
ปี 2549  อาจเป็นผลมาจากการปรับตัวของราคาพลังงานท่ีเพิ่มสูงขึน้ และความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีท่ีสามารถน าก๊าซ LPG/NGV มาใช้ทดแทนเป็นพลังงานในเคร่ืองยนต์ได้ ประกอบกับ
ตลาดรถยนต์ท่ีใช้พลงังานดีเซลนัน้มีการทรงตวั จึงท าให้ปริมาณรายจ่ายน า้มันดีเซลไม่ได้มีการ
เปล่ียนแปลงมากนกั 
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ตาราง 5 ลกัษณะทัว่ไปของครัวเรือนทัว่ราชอาณาจกัรและคา่ใช้จา่ยด้านพลงังานของครัวเรือน
แยกตามแตล่ะประเภทของพลงังาน ปี 2549 , 2554 และ 2560 
 

ทั่วราชอาณาจักร ปี 2549 ปี 2554 ปี 2560 
จ านวนครัวเรือนตวัอย่าง 44,918 42,083 43,210 

ภาคท่ีอยูอ่าศยั (ร้อยละ)             กรุงเทพมหานคร           6.4 5.8 5.5 
ภาคกลาง 25.8 29.2 28.6 
ภาคเหนือ 26 24.6 23.8 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 27.5 25.9 26.5 
ภาคใต้ 14.3 14.4 15.7 

เขตท่ีอยูอ่าศยั (ร้อยละ)               เขตเมือง 62.2 61.1 60.8 
เขตชนบท 37.8 38.9 39.2 

ขนาดของครัวเรือนเฉล่ีย    
ร้อยละ ของ ครัวเรือนท่ีมี 1-2 คน 36 42.4 48.4 
                  ครัวเรือนท่ีมี 3-4 คน 44.6 40.8 37.1 

                  ครัวเรือนท่ีมีมากกวา่ 4 คน 19.4 16.8 14.5 
การศกึษาของหวัหน้าครัวเรือน          (ร้อยละ)    

                                                ประถมศกึษา 62.3 61.9 60.9 
                                                 มธัยมศกึษา 21.4 21.3 22.7 

อดุมศกึษา 16.3 16.8 16.4 
รายได้ทัง้สิน้ของครัวเรือนเฉล่ียตอ่เดือน    
ร้อยละ ของ รายได้ไมเ่กิน 15,000 บาทตอ่เดือน 58.8 47.7 43.2 

รายได้15,000 -30,000  บาทตอ่เดือน 24.4 30.7 32.1 
รายได้มากกวา่ 30,000 บาทตอ่เดือน 16.9 21.6 24.7 

คา่ใช้จา่ยทัง้สิน้ของครัวเรือนเฉล่ียตอ่เดือน    
ร้อยละของคา่ใช้จา่ย ไมเ่กิน 15,000 บาทตอ่เดือน 65.1 56.2 48.8 

คา่ใช้จา่ย 15,000 -30,000  บาทตอ่เดือน 24.1 30.3 33.8 
คา่ใช้จา่ย มากกวา่ 30,000 บาทตอ่เดือน 10.8 13.4 17.4 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

ทั่วราชอาณาจักร ปี 2549 ปี 2554 ปี 2560 
รายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียของครัวเรือน (1) 19,784.08 24,462.26 25,945.74 
คา่ใช้จา่ยรวมทัง้สิน้เฉล่ียของครัวเรือน (2) 15,710.45 18,035.94 20,196.07 

คา่ใช้จา่ยพลงังานรวมเฉล่ียของครัวเรือน  (3) 1,547.67 1,885.40 2,831.66 
ร้อยละ ของ คา่ใช้จา่ยพลงังานประเภทตา่ง ๆ 

คชจ.พลงังานรวมตอ่รายได้รวม (3)/(1) 12.11 9.72 13.79 
คชจ.พลงังานรวมตอ่ คา่ใช้จ่ายรวม  (3)/(2) 9.68 10.04 13.67 

คชจ.พลงังานท่ีใช้ภายในบ้านตอ่ คชจ.พลงังานรวม 50.13 45.70 39.98 
คา่ไฟฟ้าตอ่ คชจ. พลงังานรวม 38.08 36.80 32.60 

คา่แก๊สหงุต้มตอ่ คชจ. พลงังานรวม 5.36 3.88 3.68 
คชจ.พลงังานในยานพาหนะตอ่ คชจ.พลงังานรวม 49.71 53.93 59.86 

คา่น า้มนัเบนซินตอ่ คชจ. พลงังานรวม 38.10 40.10 47.99 
คา่ก๊าซ LPG/NGV ตอ่ คชจ. พลงังานรวม 0.048 0.731 0.423 
คา่น า้มนัดีเซลตอ่ คชจ. พลงังานรวม 11.57 13.10 11.44 

 
ท่ีมา: สรุปโดยผู้วิจยั ข้อมลูโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ส านกังาน

สถิต ิปี 2549 , 2554 และ 2560 
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1.1.1 ทัว่ราชอาณาจกัร (เขตเมือง) 
 

ตาราง 6 ลกัษณะทัว่ไปของครัวเรือนทัว่ราชอาณาจกัร (เขตเมือง) และคา่ใช้จา่ยด้านพลงังานของ
ครัวเรือนแยกตามแตล่ะประเภทของพลงังาน ปี 2549 , 2554 และ 2560  
 

ทั่วราชอาณาจักร (เขตเมือง)  ปี 2549 ปี 2554 ปี 2560 
จ านวนครัวเรือนตวัอย่าง 27,939 25,724 26,266 

ภาคท่ีอยูอ่าศยั (ร้อยละ)         กรุงเทพมหานคร 10.3 9.6 9.0 
ภาคกลาง 22.9 27.0 26.9 
ภาคเหนือ 25.3 23.7 22.7 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 28.0 26.1 26.6 
ภาคใต้ 13.5 13.6 14.8 

ขนาดของครัวเรือนเฉล่ีย    
ร้อยละ ของ ครัวเรือนท่ีมี 1-2 คน 39 46.4 51.3 
                  ครัวเรือนท่ีมี 3-4 คน 43 38.8 35.6 

                  ครัวเรือนท่ีมีมากกวา่ 4 คน 18 14.7 13.1 
การศกึษาของหวัหน้าครัวเรือน               (ร้อยละ)    

ประถมศกึษา 53.2 52.3 53.8 
มธัยมศกึษา 24.7 24.4 24.7 
อดุมศกึษา 22.1 23.3 21.5 

รายได้ทัง้สิน้ของครัวเรือนเฉล่ียตอ่เดือน    
ร้อยละ ของ รายได้ไมเ่กิน 15,000 บาทตอ่เดือน 51.3 42.1 38.9 

รายได้15,000 -30,000  บาทตอ่เดือน 27.2 31.6 32.5 
รายได้มากกวา่ 30,000 บาทตอ่เดือน 21.4 26.3 28.6 

คา่ใช้จา่ยทัง้สิน้ของครัวเรือนเฉล่ียตอ่เดือน    
ร้อยละของคา่ใช้จา่ย ไมเ่กิน 15,000 บาทตอ่เดือน 57.9 50.4 44.6 

คา่ใช้จา่ย 15,000 -30,000  บาทตอ่เดือน 28.2 32.6 34.8 
คา่ใช้จา่ย มากกวา่ 30,000 บาทตอ่เดือน 13.9 17.0 20.6 
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ตาราง 6 (ตอ่) 
 

ทั่วราชอาณาจักร (เขตเมือง) ปี 2549 ปี 2554 ปี 2560 

รายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียของครัวเรือน (1) 23,017.04 28,253.22 28,787.93 

คา่ใช้จา่ยรวมทัง้สิน้เฉล่ียของครัวเรือน (2) 17,847.40 20,047.26 21,938.43 
คา่ใช้จา่ยพลงังานรวมเฉล่ียของครัวเรือน  (3) 1,742.62 2,069.06 3,062.37 

ร้อยละ ของ คา่ใช้จา่ยพลงังานประเภทตา่ง ๆ 

คชจ.พลงังานรวมตอ่รายได้รวม (3)/(1) 9.41 9.07 13.65 

คชจ.พลงังานรวมตอ่ คา่ใช้จ่าย รวม  (3)/(2) 9.50 9.85 13.48 

คชจ.พลงังานท่ีใช้ภายในบ้านตอ่ คชจ.พลงังานรวม 50.09 46.66 40.51 

คา่ไฟฟ้าตอ่ คชจ. พลงังานรวม 40.57 39.78 34.27 
คา่แก๊สหงุต้มตอ่ คชจ. พลงังานรวม 5.26 3.61 3.38 

คชจ.พลงังานในยานพาหนะตอ่ คชจ.พลงังานรวม 49.75 52.93 59.30 

คา่น า้มนัเบนซินตอ่ คชจ. พลงังานรวม 37.18 38.72 48.08 

คา่ก๊าซ LPG/NGV ตอ่ คชจ. พลงังานรวม 0.047 0.909 0.492 

คา่น า้มนัดีเซลตอ่ คชจ. พลงังานรวม 12.52 13.29 10.73 

 
ท่ีมา: สรุปโดยผู้วิจยั ข้อมลูโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ส านกังาน

สถิต ิปี 2549 , 2554 และ 2560 
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จากตาราง 6 มีจ านวนครัวเรือนตวัอย่างในเขตเมือง ในปี 2549 , 2554 และ 2560  มี
อยู่ท่ี 27,939 , 25,724 และ 26,266 ครัวเรือน ตามล าดบั สามารถแบง่จ านวนครัวเรือนได้ตามร้อย
ละของภาคท่ีอยู่อาศยัได้ดงันี ้ในปี 2549 มีจ านวนครัวเรือนตวัอย่างในกรุงเทพมหานคร , ภาค
กลาง , ภาคเหนือ , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เป็น ร้อยละ 10.3 , 22.9 , 25.3 , 28 
และ 13.5 ในปี 2554 มีจ านวนครัวเรือนตวัอย่างในกรุงเทพมหานคร , ภาคกลาง , ภาคเหนือ , 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เป็น ร้อยละ 9.6 , 27, 23.7, 26.1 และ 13.6 และในปี 2560  
มีจ านวนครัวเรือนตวัอยา่งในกรุงเทพมหานคร , ภาคกลาง , ภาคเหนือ , ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต้ เป็น ร้อยละ 9 , 26.9 , 22.7, 26.6 และ 14.8  

ขนาดของครัวเรือนเฉล่ียต่อครัวเรือน ซึ่งจ าแนกเป็นครัวเรือนท่ีมีขนาด 1 – 2 คน , 
ครัวเรือนท่ีมีขนาด 3 – 4 คน และครัวเรือนท่ีมีขนาดมากกว่า 4 คน  ในปี 2549 จะพบว่าข้อมูล
ขนาดของครัวเรือนเป็นร้อยละ 39 , 43 และ 18 ในปี 2554 จะพบว่าข้อมูลขนาดของครัวเรือนเป็น
ร้อยละ 46.4 , 38.8 และ 14.7 และในปี 2560 จะพบว่าข้อมูลขนาดของครัวเรือนเป็นร้อยละ 51.3 
, 35.6 และ 13.1 

การศึกษาของหัวห น้าค รัวเรือน  ได้แบ่งระดับการศึกษาเป็น  3 ระดับ  คือ 
ประถมศึกษา , มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งในปี 2549 พบระดับการศึกษาของหัวหน้า
ครัวเรือนเป็นร้อยละ 53.2 , 24.7 และ 22.1 ในปี 2554 พบระดบัการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน
เป็นร้อยละ 52.3 , 24.4 และ 23.3  และในปี 2560 พบระดบัการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือนเป็น
ร้อยละ 53.8 , 24.7 และ 21.5 

รายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน และค่าใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของ
ครัวเรือนนัน้ ทางผู้วิจยัได้แบง่ช่วงของรายได้และคา่ใช้จ่ายเป็น 3 ช่วง ช่วงแรก คือ ไม่เกิน 15,000 
บาทต่อเดือน ช่วงท่ีสอง คือ15,000 – 30,000 บาทต่อเดือน และช่วงท่ีสาม คือ มากกว่า 30,000 
บาทต่อเดือน เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์กลุ่มจ านวนตวัอย่างของครัวเรือนได้ชดัเจนยิ่งขึน้ ซึ่งในปี 
2549 พบรายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนตามท่ีได้แบ่งช่วงเป็น  ร้อยละ 51.3 , 27.2 และ 
21.4 และค่าใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน เป็นร้อยละ 57.9 , 28.2 และ 13.9 ในปี 
2554 พบรายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนตามท่ีแบ่งช่วงได้เป็น  ร้อยละ 42.1 , 31.6 และ 
26.3 และค่าใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน เป็นร้อยละ 50.4 , 32.6 และ 17 และในปี 
2560 พบรายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนตามท่ีแบ่งช่วงได้เป็น ร้อยละ 38.9 , 32.5 และ 
28.6 และค่าใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน เป็นร้อยละ 44.6 , 34.8 และ 20.6 แต่หาก
พิจารณาเป็นจ านวนเงินรายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนต่อครัวเรือนของทัว่ราชอาณาจกัรในเขต
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เมือง จะพบว่า ในปี 2549 , 2554 และ 2560 ครัวเรือนมีรายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือน เป็น
จ านวนเงิน 23,017.04 บาท , 28,253.22 บาท และ 28,787.93 บาท และมีค่าใช้จ่ายรวมทัง้สิน้
เฉล่ียต่อเดือนต่อครัวเรือนของทั่วราชอาณาจักรในเขตเมือง ในปี 2549 , 2554 และ 2560 เป็น
จ านวนเงิน 17,847.40 บาท , 20,047.26 บาท และ 21,938.43 บาท 

ค่าใช้จ่ายพลังงานรวมเฉล่ียต่อเดือนต่อครัวเรือน ในปี 2549 , 2554 และ 2560 
พบว่าเป็นจ านวน 1,742.62 บาท , 2,069.06 บาท และ 3,062.37 บาท ซึ่งมีสดัส่วนเพิ่มขึน้ร้อยละ 
19 ในปี 2554 และเพิ่มขึน้ร้อยละ 76 ในปี 2560 เม่ือเทียบกับปี 2549 และมีสดัส่วนเพิ่มขึน้ ร้อย
ละ 48 ในปี 2560 เม่ือเทียบกับปี 2554 เช่นเดียวกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าครัวเรือนมีปริมาณการใช้
พลงังานรวมในปริมาณท่ีเพิ่มสูงขึน้ในทกุปีท่ีได้ท าการศึกษา อาจเป็นผลมาจากการขยายตวัของ
ครัวเรือนท่ีมีขนาด 1 - 2 คนเพิ่มสูงขึน้ และครัวเรือนมีรายได้รวมในสัดส่วนท่ีเพิ่มสูงขึน้ด้วย
เช่นเดียวกนั หากพิจารณาค่าใช้จ่ายพลงังานรวมตอ่รายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน 
ในปี 2549 , 2554 และ 2560 อยู่ ท่ีร้อยละ 9.41 , 9.07 และ 13.65 แต่หากพิจารณาค่าใช้จ่าย
พลังงานรวมต่อค่าใช้จ่ายรวมทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน จะอยู่ท่ีร้อยละ 9.50 , 9.85 และ 
13.48 ตามล าดบั 

หากพิจารณาคา่ใช้จา่ยแยกตามแตล่ะประเภทพลงังานตอ่คา่ใช้จ่ายพลงังานรวม ซึ่ง
ได้แบ่งประเภทไว้เป็น 7 ประเภท ดงันี ้ 1.ค่าใช้จ่ายพลงังานท่ีใช้ภายในบ้าน , 2.ค่าไฟฟ้า , 3.ค่า
แก๊สหุงต้ม , 4.ค่าใช้จ่ายพลงังานในยานพาหนะ , 5.ค่าน า้มนัเบนซิน , 6.ค่าก๊าซ LPG/NGV และ 
7.คา่น า้มนัดีเซล และในปี 2549 มีค่าใช้จ่ายตามแตล่ะประเภทพลงังานตอ่คา่ใช้จ่ายพลงังานรวม 
อยู่ท่ีร้อยละ 50.09 , 40.57 , 5.26 , 49.75 , 37.18 , 0.047 และ 12.52 ตามล าดับ ในปี 2554 มี
คา่ใช้จา่ยตามแตล่ะประเภทพลงังานตอ่คา่ใช้จา่ยพลงังานรวม อยูท่ี่ร้อยละ 46.66 , 39.78 , 3.61 , 
52.93 , 38.72 , 0.909 และ 13.29 ตามล าดบั ในปี 2560 มีค่าใช้จ่ายตามแต่ละประเภทพลงังาน
ต่อค่าใช้จ่ายพลังงานรวม อยู่ท่ีร้อยละ 40.51 , 34.27 , 3.38 , 59.30 , 48.08 , 0.492 และ 10.73 
ตามล าดบั  
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1.1.2 ทัว่ราชอาณาจกัร (เขตชนบท) 
 

ตาราง 7 ลกัษณะทัว่ไปของครัวเรือนทัว่ราชอาณาจกัร (เขตชนบท) และคา่ใช้จา่ยด้านพลงังาน
ของครัวเรือนแยกตามแตล่ะประเภทของพลงังาน ปี 2549 , 2554 และ 2560 
 

ทั่วราชอาณาจักร (เขตชนบท)  ปี 2549 ปี 2554 ปี 2560 
จ านวนครัวเรือนตวัอย่าง 16,979 16,359 16,944 

ภาคท่ีอยูอ่าศยั (ร้อยละ)             กรุงเทพมหานคร - - - 
ภาคกลาง 30.4 32.7 31.2 
ภาคเหนือ 27.2 26.0 25.5 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 26.6 25.6 26.2 
ภาคใต้ 15.7 15.7 17.0 

ขนาดของครัวเรือนเฉล่ีย    
ร้อยละ ของ ครัวเรือนท่ีมี 1-2 คน 31.1 35.9 43.9 
                  ครัวเรือนท่ีมี 3-4 คน 47.2 43.9 39.5 

                  ครัวเรือนท่ีมีมากกวา่ 4 คน 21.7 20.1 16.6 
การศกึษาของหวัหน้าครัวเรือน                (ร้อยละ)    

ประถมศกึษา 77.9 77.4 72.1 
มธัยมศกึษา 15.8 16.4 19.6 
อดุมศกึษา 6.3 6.2 8.3 

รายได้ทัง้สิน้ของครัวเรือนเฉล่ียตอ่เดือน    
ร้อยละ ของ รายได้ไมเ่กิน 15,000 บาทตอ่เดือน 71.0 56.5 50.0 

รายได้15,000 -30,000  บาทตอ่เดือน 19.7 29.2 31.5 
รายได้มากกวา่ 30,000 บาทตอ่เดือน 9.3 14.2 18.6 

คา่ใช้จา่ยทัง้สิน้ของครัวเรือนเฉล่ียตอ่เดือน    
ร้อยละของคา่ใช้จา่ย ไมเ่กิน 15,000 บาทตอ่เดือน 76.9 65.3 55.4 

คา่ใช้จา่ย 15,000 -30,000  บาทตอ่เดือน 17.4 26.8 32.2 
คา่ใช้จา่ย มากกวา่ 30,000 บาทตอ่เดือน 5.6 7.9 12.4 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 

ทั่วราชอาณาจักร (เขตชนบท) ปี 2549 ปี 2554 ปี 2560 

รายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียของครัวเรือน (1) 14,456.37 18,494.07 21,538.05 
คา่ใช้จา่ยรวมทัง้สิน้เฉล่ียของครัวเรือน (2) 12,192.43 14,872.62 17,495.12 

คา่ใช้จา่ยพลงังานรวมเฉล่ียของครัวเรือน  (3) 1,226.86 1,596.59 2,474.28 

ร้อยละ ของ คา่ใช้จา่ยพลงังานประเภทตา่ง ๆ 
คชจ.พลงังานรวมตอ่รายได้รวม (3)/(1) 16.56 10.75 14.02 

คชจ.พลงังานรวมตอ่ คา่ใช้จ่าย รวม  (3)/(2) 9.98 10.33 13.97 

คชจ.พลงังานท่ีใช้ภายในบ้านตอ่ คชจ.พลงังานรวม 50.19 44.19 39.17 
คา่ไฟฟ้าตอ่ คชจ. พลงังานรวม 33.97 32.12 30.01 

คา่แก๊สหงุต้มตอ่ คชจ. พลงังานรวม 5.53 4.32 4.15 

คชจ.พลงังานในยานพาหนะตอ่ คชจ.พลงังานรวม 49.65 55.50 60.71 
คา่น า้มนัเบนซินตอ่ตอ่ คชจ. พลงังานรวม 39.61 42.26 47.86 
คา่ก๊าซ LPG/NGV ตอ่ตอ่ คชจ. พลงังานรวม 0.05 0.452 0.316 

คา่น า้มนัดีเซลตอ่ตอ่ คชจ. พลงังานรวม 9.99 12.79 12.53 

 
ท่ีมา: สรุปโดยผู้วิจยั ข้อมลูโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ส านกังาน

สถิต ิปี 2549 , 2554 และ 2560 
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จากตาราง 7 มีจ านวนครัวเรือนตวัอย่างในเขตชนบท ในปี 2549 , 2554 และ 2560  
มีอยู่ท่ี 16,979 , 16,359 และ 16,944 ครัวเรือน ตามล าดบั สามารถแบ่งจ านวนครัวเรือนได้ตาม
ร้อยละของภาคท่ีอยู่อาศยัได้ดงันี ้ในปี 2549 มีจ านวนครัวเรือนตวัอยา่งในภาคกลาง , ภาคเหนือ , 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เป็น ร้อยละ 30.4 , 27.2 , 26.6 และ 15.7 ในปี 2554 มี
จ านวนครัวเรือนตวัอย่างในภาคกลาง , ภาคเหนือ , ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เป็น 
ร้อยละ 32.7, 26 , 25.6 และ 15.7 และในปี 2560  มีจ านวนครัวเรือนตัวอย่างในภาคกลาง , 
ภาคเหนือ , ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เป็น ร้อยละ 31.2 , 25.5 , 26.2 และ 17 

ขนาดของครัวเรือนเฉล่ียต่อครัวเรือน ซึ่งจ าแนกเป็นครัวเรือนท่ีมีขนาด 1 – 2 คน , 
ครัวเรือนท่ีมีขนาด 3 – 4 คน และครัวเรือนท่ีมีขนาดมากกว่า 4 คน  ในปี 2549 จะพบว่าข้อมูล
ขนาดของครัวเรือนเป็นร้อยละ 31.1 , 47.2  และ 21.7 ในปี 2554 จะพบว่าข้อมูลขนาดของ
ครัวเรือนเป็นร้อยละ 35.9 , 43.9 และ 20.1 และในปี 2560 จะพบวา่ข้อมลูขนาดของครัวเรือนเป็น
ร้อยละ 43.9 , 39.5และ 16.6 

การศึกษาของหัวห น้าค รัวเรือน  ได้แบ่งระดับการศึกษาเป็น  3 ระดับ  คือ 
ประถมศึกษา , มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งในปี 2549 พบระดับการศึกษาของหัวหน้า
ครัวเรือนเป็นร้อยละ 77.9 , 15.8 และ 6.3 ในปี 2554 พบระดบัการศกึษาของหวัหน้าครัวเรือนเป็น
ร้อยละ 77.4 , 16.4 และ 6.2และในปี 2560 พบระดบัการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือนเป็นร้อยละ 
72.1 , 19.6 และ 8.3 

รายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน และค่าใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของ
ครัวเรือนนัน้ ทางผู้วิจยัได้แบง่ช่วงของรายได้และคา่ใช้จ่ายเป็น 3 ช่วง ช่วงแรก คือ ไม่เกิน 15,000 
บาทต่อเดือน ช่วงท่ีสอง คือ15,000 – 30,000 บาทต่อเดือน และช่วงท่ีสาม คือ มากกว่า 30,000 
บาทต่อเดือน เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์กลุ่มจ านวนตวัอย่างของครัวเรือนได้ชดัเจนยิ่งขึน้ ซึ่งในปี 
2549 พบรายได้ทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนของครัวเรือนตามท่ีได้แบง่ช่วงเป็น ร้อยละ 71 , 19.7 และ 9.3 
และค่าใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน เป็นร้อยละ 76.9 , 17.4 และ 5.6 ในปี 2554 พบ
รายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนตามท่ีแบ่งช่วงได้เป็น  ร้อยละ 56.5 , 29.2 และ 14.2 และ
คา่ใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน เป็นร้อยละ 65.3 , 26.8 และ 7.9  และในปี 2560 พบ
รายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนตามท่ีแบ่งช่วงได้เป็น  ร้อยละ 50 , 31.5 และ 18.6 และ
ค่าใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน เป็นร้อยละ 55.4 , 32.2 และ 12.4 แต่หากพิจารณา
เป็นจ านวนเงินรายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนต่อครัวเรือนของทัว่ราชอาณาจกัรในเขตชนบท จะ
พบว่า ในปี 2549 , 2554 และ 2560 ครัวเรือนมีรายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือน เป็นจ านวนเงิน 
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14,456.37 บาท , 18,494.07 บาท และ 21,538.05 บาท และมีค่าใช้จ่ายรวมทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือน
ต่อครัวเรือนของทั่วราชอาณาจักรในเขตชนบท ในปี 2549 , 2554 และ 2560 เป็นจ านวนเงิน 
12,192.43 บาท , 14,872.62 บาท และ 17,495.12 บาท 

ค่าใช้จ่ายพลังงานรวมเฉล่ียต่อเดือนต่อครัวเรือน ในปี 2549 , 2554 และ 2560 
พบว่าเป็นจ านวน 1,226.86 บาท , 1,596.59 บาท และ 2,474.28 บาท ซึ่งมีสดัส่วนเพิ่มขึน้ร้อยละ 
30 ในปี 2554 และเพิ่มขึน้ร้อยละ 102 ในปี 2560 เม่ือเทียบกับปี 2549 และมีสดัส่วนเพิ่มขึน้ ร้อย
ละ 55 ในปี 2560 เม่ือเทียบกับปี 2554 เช่นเดียวกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าครัวเรือนมีปริมาณการใช้
พลงังานรวมในปริมาณท่ีเพิ่มสูงขึน้ในทกุปีท่ีได้ท าการศึกษา อาจเป็นผลมาจากการขยายตวัของ
ครัวเรือนท่ีมีขนาด 1 - 2 คนเพิ่มสูงขึน้ รวมทัง้ครัวเรือนมีรายได้รวมในสัดส่วนท่ีเพิ่มสูงขึน้ด้วย
เช่นเดียวกนั หากพิจารณาค่าใช้จ่ายพลงังานรวมตอ่รายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน 
ในปี 2549 , 2554 และ 2560 อยู่ท่ีร้อยละ 16.56 , 10.75 และ 14.02 แต่หากพิจารณาค่าใช้จ่าย
พลงังานรวมตอ่ค่าใช้จ่ายรวมทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน จะอยู่ท่ีร้อยละ 9.98 , 10.33 และ 
13.97 ตามล าดับ ซึ่งหากเทียบกับทั่วราชอาณาจักร (เขตเมือง) ค่าใช้จ่ายพลังงานรวมในเขต
ชนบทมีสดัสว่นท่ีสงูกวา่ด้วยเชน่กนั 

หากพิจารณาคา่ใช้จา่ยแยกตามแตล่ะประเภทพลงังานตอ่คา่ใช้จ่ายพลงังานรวม ซึ่ง
ได้แบ่งประเภทไว้เป็น 7 ประเภท ดงันี ้ 1.ค่าใช้จ่ายพลงังานท่ีใช้ภายในบ้าน , 2.ค่าไฟฟ้า , 3.ค่า
แก๊สหุงต้ม , 4.ค่าใช้จ่ายพลงังานในยานพาหนะ , 5.ค่าน า้มนัเบนซิน , 6.ค่าก๊าซ LPG/NGV และ 
7.คา่น า้มนัดีเซล และในปี 2549 มีค่าใช้จ่ายตามแตล่ะประเภทพลงังานตอ่คา่ใช้จ่ายพลงังานรวม 
อยู่ ท่ี ร้อยละ 50.19 , 33.97 , 5.53 , 49.65 , 39.61 , 0.05 และ 9.99 ตามล าดับ ในปี 2554 มี
คา่ใช้จา่ยตามแตล่ะประเภทพลงังานตอ่คา่ใช้จา่ยพลงังานรวม อยูท่ี่ร้อยละ 44.19 , 32.12 , 4.32 , 
55.50 , 42.26 , 0.452 และ 12.79 ตามล าดบั ในปี 2560 มีค่าใช้จ่ายตามแต่ละประเภทพลงังาน
ต่อค่าใช้จ่ายพลังงานรวม อยู่ท่ีร้อยละ 39.17 , 30.01 , 4.15 , 60.71 , 47.86 , 0.316 และ 12.53 
ตามล าดบั  
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1.2 กรุงเทพมหานคร 
ลักษณะทั่วไปของครัวเรือนเปรียบเทียบในปี 2549 , 2554 และ 2560 ดงัตาราง 8 

นัน้ จะพบว่า จ านวนครัวเรือนท่ีได้น ามาศึกษาจากโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ของส านกังานสถิติแห่งชาติ มีจ านวนครัวเรือนตวัอย่างอยู่ท่ี 2,762 , 2,458 และ 2,368 
ครัวเรือน ตามล าดบั  

ขนาดของครัวเรือนเฉล่ียต่อครัวเรือน ซึ่งจ าแนกเป็นครัวเรือนท่ีมีขนาด 1 – 2 คน , 
ครัวเรือนท่ีมีขนาด 3 – 4 คน และครัวเรือนท่ีมีขนาดมากกว่า 4 คน  ในปี 2549 จะพบว่าข้อมูล
ขนาดของครัวเรือนเป็นร้อยละ 40.8 , 40.4 และ 18.8 ในปี 2554 จะพบว่าข้อมูลขนาดของ
ครัวเรือนเป็นร้อยละ 43.2 , 38.2 และ 18.6 และในปี 2560 จะพบวา่ข้อมลูขนาดของครัวเรือนเป็น
ร้อยละ 48.6 , 37.9 และ 13.5 

การศึกษาของหัวห น้าค รัวเรือน  ได้แบ่งระดับการศึกษาเป็น  3 ระดับ  คือ 
ประถมศึกษา , มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งในปี 2549 พบระดับการศึกษาของหัวหน้า
ครัวเรือนเป็นร้อยละ 45.3 , 29.9 และ 24.8 ในปี 2554 พบระดบัการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน
เป็นร้อยละ 42.4 , 30.5 และ 27.1และในปี 2560 พบระดบัการศกึษาของหวัหน้าครัวเรือนเป็นร้อย
ละ 38.9 , 30.9 และ 30.3 

รายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน และค่าใช้จ่ายทั ง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของ
ครัวเรือนนัน้ ทางผู้วิจยัได้แบง่ช่วงของรายได้และคา่ใช้จ่ายเป็น 3 ช่วง ช่วงแรก คือ ไม่เกิน 15,000 
บาทต่อเดือน ช่วงท่ีสอง คือ15,000 – 30,000 บาทต่อเดือน และช่วงท่ีสาม คือ มากกว่า 30,000 
บาทต่อเดือน เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์กลุ่มจ านวนตวัอย่างของครัวเรือนได้ชดัเจนยิ่งขึน้ ซึ่งในปี 
2549 พบรายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนตามท่ีได้แบ่งช่วงเป็น  ร้อยละ 30.2 , 32.6 และ 
37.1 และค่าใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน เป็นร้อยละ 38.5 , 34.5 และ 27 ในปี 2554 
พบรายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนตามท่ีแบ่งช่วงได้เป็น  ร้อยละ 22.9 , 31.9 และ 45.3 
และคา่ใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนของครัวเรือน เป็นร้อยละ 32.7 , 34.2 และ 33.1 และในปี 2560 
พบรายได้ทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนของครัวเรือนตามท่ีแบง่ช่วงได้เป็น ร้อยละ 16 , 31.2 และ 52.8 และ
ค่าใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน เป็นร้อยละ 19.9 , 35.4 และ 44.7 แต่หากพิจารณา
เป็นจ านวนเงินรายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนต่อครัวเรือนของกรุงเทพมหานคร จะพบว่า ในปี 
2549 , 2554 และ 2560 ครัวเรือนมีรายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือน เป็นจ านวนเงิน 36,855.28 
บาท , 50,447.91 บาท และ 47,403.32 บาท และมีคา่ใช้จ่ายรวมทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนตอ่ครัวเรือน
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ของกรุงเทพมหานคร ในปี 2549 , 2554 และ 2560 เป็นจ านวนเงิน 26,054.76 บาท , 29,456.21 
บาท และ 36,335.88 บาท 

ค่าใช้จ่ายพลังงานรวมเฉล่ียต่อเดือนต่อครัวเรือน ในปี 2549 , 2554 และ 2560 
พบว่าเป็นจ านวน 2,565.46 บาท , 3,008.45 บาท และ 4,783.47 บาท ซึ่งมีสดัส่วนเพิ่มขึน้ร้อยละ 
17 ในปี 2554 และเพิ่มขึน้ร้อยละ 86 ในปี 2560 เม่ือเทียบกับปี 2549 และมีสดัส่วนเพิ่มขึน้ ร้อย
ละ 59 ในปี 2560 เม่ือเทียบกับปี 2554 เช่นเดียวกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าครัวเรือนมีปริมาณการใช้
พลงังานรวมในปริมาณท่ีเพิ่มสงูขึน้ในทกุปีท่ีได้ท าการศกึษา จากอตัราการขยายตวัของครัวเรือนท่ี
เพิ่มสงูขึน้ และครัวเรือนมีทัง้รายได้และค่าใช้จ่ายรวมในสดัส่วนท่ีเพิ่มสูงขึน้ด้วยเช่นเดียวกนั หาก
พิจารณาคา่ใช้จ่ายพลงังานรวมตอ่รายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนของครัวเรือน ในปี 2549 , 2554 
และ 2560 อยู่ ท่ี ร้อยละ 6.77 , 7.27 และ 10.17 แต่หากพิจารณาค่าใช้จ่ายพลังงานรวมต่อ
คา่ใช้จา่ยรวมทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนของครัวเรือน จะอยูท่ี่ร้อยละ 8.23 , 9.03 และ 11.49 ตามล าดบั 

ผู้ วิจัยได้แบ่งประเภทของค่าใช้จ่ายแยกตามแต่ละประเภทพลังงานต่อค่าใช้จ่าย
พลงังานรวม ซึง่ได้แบง่ประเภทไว้เป็น 7 ประเภท ดงันี ้ 1.คา่ใช้จา่ยพลงังานท่ีใช้ภายในบ้าน , 2.คา่
ไฟฟ้า , 3.ค่าแก๊สหุงต้ม , 4.ค่าใช้จ่ายพลังงานในยานพาหนะ , 5.ค่าน า้มันเบนซิน , 6.ค่าก๊าซ 
LPG/NGV และ 7.ค่าน า้มันดีเซล และในปี 2549 มีค่าใช้จ่ายตามแต่ละประเภทพลังงานต่อ
ค่าใช้จ่ายพลังงานรวม อยู่ ท่ี ร้อยละ 66.63 , 61.16 , 4.85 , 33.05 , 26.19 , 0.054 และ 6.80 
ตามล าดบั ในปี 2554 มีคา่ใช้จ่ายตามแตล่ะประเภทพลงังานต่อคา่ใช้จ่ายพลงังานรวม อยู่ท่ีร้อย
ละ 61.29 , 58.30 , 2.43 , 37.85 , 27.32 , 1.86 และ 8.67 ตามล าดับ ในปี 2560 มีค่าใช้จ่าย
ตามแตล่ะประเภทพลงังานต่อค่าใช้จ่ายพลงังานรวม อยู่ท่ีร้อยละ 54.42 , 52.41 , 1.90 , 45.15 , 
38.68 , 0.838 และ 5.63 ตามล าดบั  

จากผลการศกึษา สามารถวิเคราะห์และอธิบายผลได้ดงันี ้คา่ใช้จา่ยพลงังานรวมของ
ครัวเรือนมีปริมาณเพิ่มสูงขึน้ในทุกปีท่ีได้ท าการศึกษา เน่ืองจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง
ของประเทศไทย มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีความหลากหลายทางอาชีพและการศกึษาของ
ครัวเรือน ซึ่งมีความแตกตา่งกนัในด้านของรายได้รวมท่ีมีปริมาณรายรับท่ีสงูกว่าภูมิภาคอ่ืนๆ ซึ่งก็
มีปริมาณคา่ใช้จ่ายรวมในสดัส่วนท่ีสงูด้วยเช่นกนั  หากพิจารณาคา่ใช้จา่ยท่ีเก่ียวกบัพลงังานรวม
เทียบกับรายได้และค่าใช้จ่ายรวม มีปริมาณสูงถึงร้อยละ 10 ในปี 2560 ซึ่งอาจหมายความได้ว่า 
ครัวเรือนมีปริมาณการใช้พลังงานและรายจ่ายทางด้านพลังงานในแต่ละเดือนสูงขึน้หาก
เทียบเคียงทัง้ 3 ปีการศึกษา  หากพิจารณาแยกตามแต่ละประเภทพลงังานนัน้ พบว่า ค่าใช้จ่าย
พลังงานภายในบ้านต่อค่าใช้จ่ายรวมในปี 2554 และ 2560  นัน้ มีสัดส่วนลดลง ร้อยละ 8 และ 
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ร้อยละ 18 เม่ือเทียบกับปี 2549 , ค่าไฟฟ้าต่อค่าใช้จ่ายพลังงานรวมในปี 2554 และ 2560 มี
สดัส่วนลดลง ร้อยละ 5 และ ร้อยละ 14 เม่ือเทียบกบัปี 2549 , คา่แก๊สหงุต้มตอ่คา่ใช้จา่ยพลงังาน
รวม ในปี 2554 และ 2560 มีสดัสว่นลดลง ร้อยละ 50 และ ร้อยละ 61 ซึ่งปริมาณสดัส่วนท่ีลดลงนี ้
นัน้ อาจเป็นผลมาจากการพฤติกรรมของครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีต้องออกไปประกอบ
สมัมาอาชีพภายนอกครัวเรือน นิยมใช้แก๊สหุงต้มเพ่ือน ามาประกอบอาหารลดน้อยลง เน่ืองจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสามารถใช้เตาท่ีใช้พลงังานไฟฟ้าได้ทดแทน นิยมบริโภคอาหารนอก
บ้าน หรือซือ้รับประทาน เน่ืองจากไม่มีเวลาในการประกอบอาหารหลังเลิกงาน , ค่าใช้จ่าย
พลงังานในยานพาหนะต่อค่าใช้จ่ายรวมในปี 2554 และ 2560 มีสดัส่วนเพิ่มขึน้ ร้อยละ 15 และ 
ร้อยละ 37 เม่ือเทียบกบัปี 2549 , คา่น า้มนัเบนซินตอ่คา่ใช้จ่ายพลงังานรวมในปี 2554 และ 2560 
มีสดัส่วนเพิ่มขึน้ ร้อยละ 4 และ ร้อยละ 48 เม่ือเทียบกบัปี 2549 ซึ่งปริมาณสดัส่วนท่ีเพิ่มสูงขึน้นี ้
อาจ สืบ เน่ืองมาจากการต้องการความสะดวกสบายในการเดินทางของครัวเรือนใน
กรุงเทพมหานคร ไม่ต้องการเบียดเสียดแก่งแย่งกนัขึน้รถสาธารณะ และต้องการเพิ่มความหรูหรา
ในพฤติกรรมของตน  , ค่าก๊าซ LPG/NGV ต่อค่าใช้จ่ายพลังงานรวม ในปี 2554 และ 2560 มี
สัดส่วนเพิ่มขึน้  ร้อยละ 3,344 และ ร้อยละ 1,452 เม่ือเทียบกับปี 2549 , ค่าน า้มันดีเซลต่อ
ค่าใช้จ่ายพลังงานรวมในปี 2554 และ 2560 มีสัดส่วนเพิ่มขึน้ ร้อยละ 28 และลดลง ร้อยละ 17 
เม่ือเทียบกบัปี 2549  อาจเป็นผลมาจากการปรับตวัของราคาพลงังานท่ีเพิ่มสูงขึน้ จึงนิยมหนัมา
บริโภคพลังงานทดแทนอย่าง ก๊าซ LPG/NGV ซึ่งบางค่ายรถยนต์ก็ติดตัง้นวัตกรรมดงักล่าวมา
พร้อมกบัตวัรถเพ่ือเพิ่มจดุขายและทางเลือกในการประหยดัคา่ใช้จา่ยของครัวเรือน 
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ตาราง 8 ลกัษณะทัว่ไปของครัวเรือนในกรุงเทพมหานคร และคา่ใช้จา่ยด้านพลงังานของครัวเรือน
แยกตามแตล่ะประเภทของพลงังาน ปี 2549 , 2554 และ 2560 
 

กรุงเทพมหานคร ปี 2549 ปี 2554 ปี 2560 
จ านวนครัวเรือนตวัอย่าง 2,762 2,458 2,368 

ขนาดของครัวเรือนเฉล่ีย    
ร้อยละ ของ ครัวเรือนท่ีมี 1-2 คน 40.8 43.2 48.6 
                  ครัวเรือนท่ีมี 3-4 คน 40.4 38.2 37.9 

                  ครัวเรือนท่ีมีมากกวา่ 4 คน 18.8 18.6 13.5 
การศกึษาของหวัหน้าครัวเรือน                (ร้อยละ)    

ประถมศกึษา 45.3 42.4 38.9 
มธัยมศกึษา 29.9 30.5 30.9 
อดุมศกึษา 24.8 27.1 30.3 

รายได้ทัง้สิน้ของครัวเรือนเฉล่ียตอ่เดือน    
ร้อยละ ของ รายได้ไมเ่กิน 15,000 บาทตอ่เดือน 30.2 22.9 16.0 

รายได้15,000 -30,000  บาทตอ่เดือน 32.6 31.9 31.2 
รายได้มากกวา่ 30,000 บาทตอ่เดือน 37.1 45.3 52.8 

คา่ใช้จา่ยทัง้สิน้ของครัวเรือนเฉล่ียตอ่เดือน    
ร้อยละของคา่ใช้จา่ย ไมเ่กิน 15,000 บาทตอ่เดือน 38.5 32.7 19.9 

คา่ใช้จา่ย 15,000 -30,000  บาทตอ่เดือน 34.5 34.2 35.4 
คา่ใช้จา่ย มากกวา่ 30,000 บาทตอ่เดือน 27 33.1 44.7 
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ตาราง 8 (ตอ่) 
 

กรุงเทพมหานคร ปี 2549 ปี 2554 ปี 2560 

รายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียของครัวเรือน (1) 36,855.28 50,447.91 47,403.32 

คา่ใช้จา่ยรวมทัง้สิน้เฉล่ียของครัวเรือน (2) 26,054.76 29,456.21 36,335.88 

คา่ใช้จา่ยพลงังานรวมเฉล่ียของครัวเรือน  (3) 2,565.46 3,008.45 4,783.47 

ร้อยละ ของ คา่ใช้จา่ยพลงังานประเภทตา่ง ๆ 
คชจ.พลงังานรวมตอ่รายได้รวม (3)/(1) 6.77 7.27 10.17 

คชจ.พลงังานรวมตอ่ คา่ใช้จ่าย รวม  (3)/(2) 8.23 9.03 11.49 
คชจ.พลงังานท่ีใช้ภายในบ้านตอ่ คชจ.พลงังานรวม 66.63 61.29 54.42 

คา่ไฟฟ้าตอ่ คชจ. พลงังานรวม 61.16 58.30 52.41 
คา่แก๊สหงุต้มตอ่ คชจ. พลงังานรวม 4.85 2.43 1.90 

คชจ.พลงังานในยานพาหนะตอ่ คชจ.พลงังานรวม 33.05 37.85 45.15 
คา่น า้มนัเบนซินตอ่ คชจ. พลงังานรวม 26.19 27.32 38.68 
คา่ก๊าซ LPG/NGV ตอ่ คชจ. พลงังานรวม 0.054 1.86 0.838 
คา่น า้มนัดีเซลตอ่ คชจ. พลงังานรวม 6.80 8.67 5.63 

 
ท่ีมา: สรุปโดยผู้วิจยั ข้อมลูโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ส านกังาน

สถิต ิปี 2549 , 2554 และ 2560 
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1.3 ภาคกลาง  
ลักษณะทั่วไปของครัวเรือนเปรียบเทียบในปี 2549 , 2554 และ 2560 ดงัตาราง 9 

นัน้ จะพบว่า จ านวนครัวเรือนท่ีได้น ามาศึกษาจากโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ของส านักงานสถิติแห่งชาติ มีจ านวนครัวเรือนตัวอย่างอยู่ ท่ี 11,120 , 12,292 และ 
12,342 ครัวเรือน ตามล าดบั  

ขนาดของครัวเรือนเฉล่ียต่อครัวเรือน ซึ่งจ าแนกเป็นครัวเรือนท่ีมีขนาด 1 – 2 คน , 
ครัวเรือนท่ีมีขนาด 3 – 4 คน และครัวเรือนท่ีมีขนาดมากกว่า 4 คน  ในปี 2549 จะพบว่าข้อมูล
ขนาดของครัวเรือนเป็นร้อยละ 37.3 , 43.5 และ 19.2 ในปี 2554 จะพบว่าข้อมูลขนาดของ
ครัวเรือนเป็นร้อยละ 44.6 , 39.7 และ 15.7 และในปี 2560 จะพบวา่ข้อมลูขนาดของครัวเรือนเป็น
ร้อยละ 51.1 , 35.7 และ 13.2 

การศึกษาของหัวห น้าค รัวเรือน  ได้แบ่งระดับการศึกษาเป็น  3 ระดับ  คือ 
ประถมศึกษา , มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งในปี 2549 พบระดับการศึกษาของหัวหน้า
ครัวเรือนเป็นร้อยละ 64.8 , 22 และ 13.2 ในปี 2554 พบระดบัการศึกษาของหวัหน้าครัวเรือนเป็น
ร้อยละ 62.3 , 23.5 และ 14.2และในปี 2560 พบระดบัการศึกษาของหวัหน้าครัวเรือนเป็นร้อยละ 
56 , 26.4 และ 17.6 

รายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน และค่าใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของ
ครัวเรือนนัน้ ทางผู้วิจยัได้แบง่ช่วงของรายได้และคา่ใช้จ่ายเป็น 3 ช่วง ช่วงแรก คือ ไม่เกิน 15,000 
บาทต่อเดือน ช่วงท่ีสอง คือ15,000 – 30,000 บาทต่อเดือน และช่วงท่ีสาม คือ มากกว่า 30,000 
บาทต่อเดือน เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์กลุ่มจ านวนตวัอย่างของครัวเรือนได้ชดัเจนยิ่งขึน้ ซึ่งในปี 
2549 พบรายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนตามท่ีได้แบ่งช่วงเป็น  ร้อยละ 55.6 , 28.3 และ 
16.1 และคา่ใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนของครัวเรือน เป็นร้อยละ 62.5 , 27.6 และ 9.9 ในปี 2554 
พบรายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนตามท่ีแบ่งช่วงได้เป็น  ร้อยละ 44.3 , 35.5 และ 20.3 
และคา่ใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนของครัวเรือน เป็นร้อยละ 51.7 , 35.5 และ 12.8 และในปี 2560 
พบรายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนตามท่ีแบ่งช่วงได้เป็น  ร้อยละ 33.1 , 37.3 และ 29.7
และคา่ใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนของครัวเรือน เป็นร้อยละ 39.3 , 39.7 และ 21 แตห่ากพิจารณา
เป็นจ านวนเงินรายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนต่อครัวเรือนในภาคกลาง จะพบว่า ในปี 2549 , 
2554 และ 2560 ครัวเรือนมีรายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือน เป็นจ านวนเงิน 20,453.66 บาท , 
23,256.03 บาท และ 29,248.48 บาท และมีคา่ใช้จ่ายรวมทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนตอ่ครัวเรือนในภาค
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กลาง ในปี 2549 , 2554 และ 2560 เป็นจ านวนเงิน 16,083.22 บาท , 18,309.43 บาท และ 
22,128.72 บาท 

ค่าใช้จ่ายพลังงานรวมเฉล่ียต่อเดือนต่อครัวเรือน ในปี 2549 , 2554 และ 2560 
พบว่าเป็นจ านวน 1,615.04 บาท , 1,965.94 บาท และ 3,147.55 บาท ซึ่งมีสดัส่วนเพิ่มขึน้ร้อยละ 
22 ในปี 2554 และเพิ่มขึน้ร้อยละ 95 ในปี 2560 เม่ือเทียบกับปี 2549 และมีสดัส่วนเพิ่มขึน้ ร้อย
ละ 60 ในปี 2560 เม่ือเทียบกับปี 2554 เช่นเดียวกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าครัวเรือนมีปริมาณการใช้
พลงังานรวมในปริมาณท่ีเพิ่มสูงขึน้ในทุกปีท่ีได้ท าการศกึษา จากอตัราการขยายตวัของครัวเรือน
ขนาดเล็กท่ีเพิ่มสูงขึน้ และครัวเรือนมีทัง้รายได้และค่าใช้จ่ายรวมในสัดส่วนท่ีเพิ่มสูงขึน้ด้วย
เช่นเดียวกนั หากพิจารณาค่าใช้จ่ายพลงังานรวมตอ่รายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน 
ในปี 2549 , 2554 และ 2560 อยู่ท่ีร้อยละ 19.18 , 10.86 และ 13.80 แต่หากพิจารณาค่าใช้จ่าย
พลงังานรวมตอ่ค่าใช้จ่ายรวมทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน จะอยู่ท่ีร้อยละ 9.82 , 10.31 และ 
13.79 ตามล าดบั 

ผู้ วิจัยได้แบ่งประเภทของค่าใช้จ่ายแยกตามแต่ละประเภทพลังงานต่อค่าใช้จ่าย
พลงังานรวม ซึง่ได้แบง่ประเภทไว้เป็น 7 ประเภท ดงันี ้ 1.คา่ใช้จา่ยพลงังานท่ีใช้ภายในบ้าน , 2.คา่
ไฟฟ้า , 3.ค่าแก๊สหุงต้ม , 4.ค่าใช้จ่ายพลังงานในยานพาหนะ , 5.ค่าน า้มันเบนซิน , 6.ค่าก๊าซ 
LPG/NGV และ 7.ค่าน า้มันดีเซล และในปี 2549 มีค่าใช้จ่ายตามแต่ละประเภทพลังงานต่อ
ค่าใช้จ่ายพลังงานรวม อยู่ ท่ี ร้อยละ 50.7 , 41.47 , 5.76 , 49.18 , 36.72 , 0.091 และ 12.37 
ตามล าดบั ในปี 2554 มีคา่ใช้จ่ายตามแตล่ะประเภทพลงังานต่อคา่ใช้จ่ายพลงังานรวม อยู่ท่ีร้อย
ละ 48.40 , 42.40 , 3.91 , 51.05 , 36.97 , 1.24 และ 12.83 ตามล าดับ ในปี 2560 มีค่าใช้จ่าย
ตามแตล่ะประเภทพลงังานต่อค่าใช้จ่ายพลงังานรวม อยู่ท่ีร้อยละ 41.61 , 37.41 , 3.13 , 58.27 , 
45.83 , 0.776 และ 11.67 ตามล าดบั  

จากผลการศกึษา สามารถวิเคราะห์และอธิบายผลได้ดงันี ้คา่ใช้จา่ยพลงังานรวมของ
ครัวเรือนมีปริมาณเพิ่มสูงขึน้ในทุกปีท่ีได้ท าการศึกษา จากการท่ีภาคกลางเป็นภาคท่ีอยู่อาศยัท่ี
ใกล้กบัเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร จงึได้รับอิทธิพลทางด้านเทคโนโลยี และสาธารณูปโภคท่ี
ครบครัน ประกอบกบัการขยายตวัของภาคเอกชนในการลงทนุตัง้โรงงาน หรือบริษัทเพ่ือประกอบ
กิจการ จึงเป็นภาคท่ีมีความหนาแน่นและหลากหลายทางด้านอาชีพ ซึ่งเหตุนีเ้องก็ส่งผลต่อ
ปริมาณคา่ใช้จ่ายรวมของครัวเรือน รวมถึงค่าใช้จ่ายทางด้านพลงังานรวมในสดัส่วนท่ีสงูขึน้ด้วย
เชน่กนั  หากพิจารณาคา่ใช้จา่ยท่ีเก่ียวกบัพลงังานรวมเทียบกบัรายได้และคา่ใช้จา่ยรวม มีปริมาณ
สงูถึงร้อยละ 14 ในปี 2560 สูงกว่ากรุงเทพมหานคร ซึ่งอาจหมายความได้ว่า ครัวเรือนมีปริมาณ
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การใช้พลงังานและรายจ่ายทางด้านพลงังานในแตล่ะเดือนสงูขึน้หากเทียบเคียงทัง้ 3 ปีการศกึษา  
หากพิจารณาแยกตามแต่ละประเภทพลังงานนัน้ พบว่า ค่าใช้จ่ายพลังงานภายในบ้านต่อ
คา่ใช้จ่ายรวมในปี 2554 และ 2560  นัน้ มีสดัส่วนลดลง ร้อยละ 5 และ ร้อยละ 18 เม่ือเทียบกบัปี 
2549 , ค่าไฟฟ้าต่อค่าใช้จ่ายพลังงานรวมในปี 2554 และ 2560 มีสัดส่วนเพิ่มขึน้ ร้อยละ 2 และ
ลดลง ร้อยละ 10 เม่ือเทียบกับปี 2549 , ค่าแก๊สหุงต้มต่อค่าใช้จ่ายพลงังานรวม ในปี 2554 และ 
2560 มีสดัส่วนลดลง ร้อยละ 32 และ ร้อยละ 46 ซึ่งปริมาณสดัส่วนท่ีเพิ่มขึน้ หรือลดลงนีน้ัน้ อาจ
เป็นผลมาจากการสภาพการณ์ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัของครัวเรือน เน่ืองด้วยในภาคกลาง
เป็นแหลง่ท่ีตัง้ของโรงงานทัง้ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ การท างานสว่นใหญ่เป็นตารางเวลาท างาน
ท่ีแตกต่างกัน การด ารงชีพส่วนใหญ่อยู่ในโรงงาน และเลิกงานไม่เป็นเวลา จึงส่งผลการใช้จ่ าย
ทางด้านพลงังานทัง้คา่ไฟฟ้า หรือแก๊สหงุต้ม ซึง่สะดวกซือ้รับประทานมากกว่าการประกอบอาหาร
เองภายในครัวเรือน, ค่าใช้จ่ายพลงังานในยานพาหนะต่อค่าใช้จ่ายรวมในปี 2554 และ 2560 มี
สัดส่วนเพิ่มขึน้ ร้อยละ 4 และ ร้อยละ 18 เม่ือเทียบกับปี 2549 , ค่าน า้มันเบนซินต่อค่าใช้จ่าย
พลังงานรวมในปี 2554 และ 2560 มีสดัส่วนเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.7 และ ร้อยละ 25 เม่ือเทียบกับปี 
2549 ซึ่งปริมาณสดัส่วนท่ีเพิ่มสูงขึน้ไม่มากนกัหากเทียบกับกรุงเทพมหานคร, คา่ก๊าซ LPG/NGV 
ตอ่คา่ใช้จ่ายพลงังานรวม ในปี 2554 และ 2560 มีสดัส่วนเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1,263 และ ร้อยละ 753 
เม่ือเทียบกับปี 2549 , ค่าน า้มันดีเซลต่อค่าใช้จ่ายพลังงานรวมในปี 2554 และ 2560 มีสัดส่วน
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 4 และลดลง ร้อยละ 6 เม่ือเทียบกับปี 2549  อาจเป็นผลมาจากการปรับตวัของ
ราคาพลังงานท่ีเพิ่มสูงขึน้ จึงนิยมหันมาบริโภคพลังงานทดแทนอย่าง ก๊าซ LPG/NGV ซึ่งการ
บริโภคดงักลา่วขยายตวัตอ่เน่ืองจากกรุงเทพมหานคร สูภ่าคกลางเชน่เดียวกนั 
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ตาราง 9 ลกัษณะทัว่ไปของครัวเรือนในภาคกลาง และคา่ใช้จา่ยด้านพลงังานของครัวเรือนแยก
ตามแตล่ะประเภทของพลงังาน ปี 2549 , 2554 และ 2560  
 

ภาคกลาง (รวม)  ปี 2549 ปี 2554 ปี 2560 
จ านวนครัวเรือนตวัอย่าง 11,120 12,292 12,342 

ขนาดของครัวเรือนเฉล่ีย    
ร้อยละ ของ ครัวเรือนท่ีมี 1-2 คน 37.3 44.6 51.1 
                  ครัวเรือนท่ีมี 3-4 คน 43.5 39.7 35.7 

                  ครัวเรือนท่ีมีมากกวา่ 4 คน 19.2 15.7 13.2 
การศกึษาของหวัหน้าครัวเรือน                (ร้อยละ)    

ประถมศกึษา 64.8 62.3 56.0 
มธัยมศกึษา 22.0 23.5 26.4 
อดุมศกึษา 13.2 14.2 17.6 

รายได้ทัง้สิน้ของครัวเรือนเฉล่ียตอ่เดือน    
ร้อยละ ของ รายได้ไมเ่กิน 15,000 บาทตอ่เดือน 55.6 44.3 33.1 

รายได้15,000 -30,000  บาทตอ่เดือน 28.3 35.5 37.3 
รายได้มากกวา่ 30,000 บาทตอ่เดือน 16.1 20.3 29.7 

คา่ใช้จา่ยทัง้สิน้ของครัวเรือนเฉล่ียตอ่เดือน    
ร้อยละของคา่ใช้จา่ย ไมเ่กิน 15,000 บาทตอ่เดือน 62.5 51.7 39.3 

คา่ใช้จา่ย 15,000 -30,000  บาทตอ่เดือน 27.6 35.5 39.7 
คา่ใช้จา่ย มากกวา่ 30,000 บาทตอ่เดือน 9.9 12.8 21.0 
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ตาราง 9 (ตอ่) 
 

ภาคกลาง (รวม)  ปี 2549 ปี 2554 ปี 2560 
รายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียของครัวเรือน (1) 20,453.66 23,256.03 29,248.48 
คา่ใช้จา่ยรวมทัง้สิน้เฉล่ียของครัวเรือน (2) 16,083.22 18,309.43 22,128.72 

คา่ใช้จา่ยพลงังานรวมเฉล่ียของครัวเรือน  (3) 1,615.04 1,965.94 3,147.55 
ร้อยละ ของ คา่ใช้จา่ยพลงังานประเภทตา่ง ๆ 

คชจ.พลงังานรวมตอ่รายได้รวม (3)/(1) 19.18 10.86 13.80 
คชจ.พลงังานรวมตอ่ คา่ใช้จ่าย รวม  (3)/(2) 9.82 10.31 13.79 

คชจ.พลงังานท่ีใช้ภายในบ้านตอ่ คชจ.พลงังานรวม 50.7 48.40 41.61 
คา่ไฟฟ้าตอ่ คชจ. พลงังานรวม 41.47 42.40 37.41 

คา่แก๊สหงุต้มตอ่ คชจ. พลงังานรวม 5.76 3.91 3.13 
คชจ.พลงังานในยานพาหนะตอ่ คชจ.พลงังานรวม 49.18 51.05 58.27 

คา่น า้มนัเบนซินตอ่ คชจ. พลงังานรวม 36.72 36.97 45.83 
คา่ก๊าซ LPG/NGV ตอ่ คชจ. พลงังานรวม 0.091 1.24 0.776 
คา่น า้มนัดีเซลตอ่ คชจ. พลงังานรวม 12.37 12.83 11.67 

 
ท่ีมา: สรุปโดยผู้วิจยั ข้อมลูโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ส านกังาน

สถิต ิปี 2549 , 2554 และ 2560 
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1.3.1 ภาคกลาง (เขตเมือง) 
 

ตาราง 10 ลกัษณะทัว่ไปของครัวเรือนในภาคกลาง (เขตเมือง) และคา่ใช้จ่ายด้านพลงังานของ
ครัวเรือนแยกตามแตล่ะประเภทของพลงังาน ปี 2549 , 2554 และ 2560 
 

ภาคกลาง (เขตเมือง) ปี 2549 ปี 2554 ปี 2560 
จ านวนครัวเรือนตวัอย่าง 6,157 6,937 7,053 

ขนาดของครัวเรือนเฉล่ีย    
ร้อยละ ของ ครัวเรือนท่ีมี 1-2 คน 41.1 48.6 54.7 
                  ครัวเรือนท่ีมี 3-4 คน 41 38.2 33.9 

                  ครัวเรือนท่ีมีมากกวา่ 4 คน 17.8 13.2 11.4 
การศกึษาของหวัหน้าครัวเรือน                (ร้อยละ)    

ประถมศกึษา 56.8 54.1 49.7 
มธัยมศกึษา 25.5 27.1 28.2 
อดุมศกึษา 17.7 18.7 22.1 

รายได้ทัง้สิน้ของครัวเรือนเฉล่ียตอ่เดือน    
ร้อยละ ของ รายได้ไมเ่กิน 15,000 บาทตอ่เดือน 50.6 41.1 30.7 

รายได้15,000 -30,000  บาทตอ่เดือน 30.7 35.9 37.5 
รายได้มากกวา่ 30,000 บาทตอ่เดือน 18.7 23.0 31.8 

คา่ใช้จา่ยทัง้สิน้ของครัวเรือนเฉล่ียตอ่เดือน    
ร้อยละของคา่ใช้จา่ย ไมเ่กิน 15,000 บาทตอ่เดือน 57.4 49.1 37.0 

คา่ใช้จา่ย 15,000 -30,000  บาทตอ่เดือน 30.5 36.2 40.5 
คา่ใช้จา่ย มากกวา่ 30,000 บาทตอ่เดือน 12.1 14.7 22.5 
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ตาราง 10 (ตอ่) 
 

ภาคกลาง (เขตเมือง ) ปี 2549 ปี 2554 ปี 2560 

รายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียของครัวเรือน (1) 22,540.53 25,449.54 31,082.34 
คา่ใช้จา่ยรวมทัง้สิน้เฉล่ียของครัวเรือน (2) 17,411.23 19,355 22,893.11 

คา่ใช้จา่ยพลงังานรวมเฉล่ียของครัวเรือน  (3) 1,709.2 1,989.67 3,251.12 

ร้อยละ ของ คา่ใช้จา่ยพลงังานประเภทตา่ง ๆ 
คชจ.พลงังานรวมตอ่รายได้รวม (3)/(1) 9.91 9.18 13.81 

คชจ.พลงังานรวมตอ่ คา่ใช้จ่าย รวม  (3)/(2) 9.45 9.71 13.58 

คชจ.พลงังานท่ีใช้ภายในบ้านตอ่ คชจ.พลงังานรวม 52.18 51.02 42.67 
คา่ไฟฟ้าตอ่ คชจ. พลงังานรวม 44.62 46.11 38.98 

คา่แก๊สหงุต้มตอ่ คชจ. พลงังานรวม 5.31 3.48 2.87 

คชจ.พลงังานในยานพาหนะตอ่ คชจ.พลงังานรวม 47.69 48.39 57.14 
คา่น า้มนัเบนซินตอ่ คชจ. พลงังานรวม 35.40 35.12 45.63 
คา่ก๊าซ LPG/NGV ตอ่ คชจ. พลงังานรวม 0.089 1.38 0.831 

คา่น า้มนัดีเซลตอ่ คชจ. พลงังานรวม 12.2 11.87 10.68 

 
ท่ีมา: สรุปโดยผู้วิจยั ข้อมลูโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ส านกังาน

สถิต ิปี 2549 , 2554 และ 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  75 

จากตาราง 10 มีจ านวนครัวเรือนตวัอย่างในเขตเมือง ในปี 2549 , 2554 และ 2560  
มีอยูท่ี่ 6,157 , 6,937 และ 7,053 ครัวเรือน ตามล าดบั  

ขนาดของครัวเรือนเฉล่ียต่อครัวเรือน ซึ่งจ าแนกเป็นครัวเรือนท่ีมีขนาด 1 – 2 คน , 
ครัวเรือนท่ีมีขนาด 3 – 4 คน และครัวเรือนท่ีมีขนาดมากกว่า 4 คน  ในปี 2549 จะพบว่าข้อมูล
ขนาดของครัวเรือนเป็นร้อยละ 41.1 , 41 และ 17.8 ในปี 2554 จะพบว่าข้อมลูขนาดของครัวเรือน
เป็นร้อยละ 48.6 , 38.2 และ 13.2 และในปี 2560 จะพบว่าข้อมูลขนาดของครัวเรือนเป็นร้อยละ 
54.7 , 33.9 และ 11.4 

การศึกษาของหัวห น้าค รัวเรือน  ได้แบ่งระดับการศึกษาเป็น  3 ระดับ  คือ 
ประถมศึกษา , มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งในปี 2549 พบระดับการศึกษาของหัวหน้า
ครัวเรือนเป็นร้อยละ 56.8 , 25.5 และ 17.7 ในปี 2554 พบระดบัการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน
เป็นร้อยละ 54.1 , 27.1 และ 18.7 และในปี 2560 พบระดบัการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือนเป็น
ร้อยละ 49.7 , 28.2 และ 22.1 

รายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน และค่าใช้จ่ายทั ง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของ
ครัวเรือนนัน้ ทางผู้วิจยัได้แบง่ช่วงของรายได้และคา่ใช้จ่ายเป็น 3 ช่วง ช่วงแรก คือ ไม่เกิน 15,000 
บาทต่อเดือน ช่วงท่ีสอง คือ15,000 – 30,000 บาทต่อเดือน และช่วงท่ีสาม คือ มากกว่า 30,000 
บาทต่อเดือน เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์กลุ่มจ านวนตวัอย่างของครัวเรือนได้ชดัเจนยิ่งขึน้ ซึ่งในปี 
2549 พบรายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนตามท่ีได้แบ่งช่วงเป็น  ร้อยละ 50.6 , 30.7 และ 
18.7 และค่าใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน เป็นร้อยละ 57.4 , 30.5 และ 12.1 ในปี 
2554 พบรายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนตามท่ีแบ่งช่วงได้เป็น  ร้อยละ 41.1 , 35.9 และ 
23 และค่าใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน เป็นร้อยละ 49.1 , 36.2 และ 14.7 และในปี 
2560 พบรายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนตามท่ีแบ่งช่วงได้เป็น ร้อยละ 30.7, 37.5 และ 
31.8 และค่าใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน เป็นร้อยละ 37 , 40.5 และ 22.5 แต่หาก
พิจารณาเป็นจ านวนเงินรายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนตอ่ครัวเรือนของภาคกลางในเขตเมือง จะ
พบว่า ในปี 2549 , 2554 และ 2560 ครัวเรือนมีรายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือน เป็นจ านวนเงิน 
22,540.53 บาท , 25,449.54 บาท และ 31,082.34 บาท และมีค่าใช้จ่ายรวมทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือน
ต่อครัวเรือนของภาคกลางในเขตเมือง ในปี 2549 , 2554 และ 2560 เป็นจ านวนเงิน 17,411.23 
บาท , 19,355 บาท และ 22,893.11 บาท 

ค่าใช้จ่ายพลังงานรวมเฉล่ียต่อเดือนต่อครัวเรือน ในปี 2549 , 2554 และ 2560 
พบว่าเป็นจ านวน 1,709.2 บาท , 1,989.67 บาท และ 3,251.12 บาท ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึน้ร้อยละ 
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16 ในปี 2554 และเพิ่มขึน้ร้อยละ 90 ในปี 2560 เม่ือเทียบกับปี 2549 และมีสดัส่วนเพิ่มขึน้ ร้อย
ละ 63 ในปี 2560 เม่ือเทียบกับปี 2554 เช่นเดียวกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าครัวเรือนมีปริมาณการใช้
พลงังานรวมในปริมาณท่ีเพิ่มสูงขึน้ในทกุปีท่ีได้ท าการศกึษา หากพิจารณาคา่ใช้จ่ายพลงังานรวม
ต่อรายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน ในปี 2549 , 2554 และ 2560 อยู่ท่ีร้อยละ 9.91 , 
9.18 และ 13.81 แตห่ากพิจารณาคา่ใช้จ่ายพลงังานรวมตอ่คา่ใช้จ่ายรวมทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนของ
ครัวเรือน จะอยูท่ี่ร้อยละ 9.45 , 9.71 และ 13.58 ตามล าดบั 

หากพิจารณาคา่ใช้จา่ยแยกตามแตล่ะประเภทพลงังานตอ่คา่ใช้จ่ายพลงังานรวม ซึ่ง
ได้แบ่งประเภทไว้เป็น 7 ประเภท ดงันี ้ 1.ค่าใช้จ่ายพลงังานท่ีใช้ภายในบ้าน , 2.ค่าไฟฟ้า , 3.ค่า
แก๊สหุงต้ม , 4.ค่าใช้จ่ายพลงังานในยานพาหนะ , 5.ค่าน า้มนัเบนซิน , 6.ค่าก๊าซ LPG/NGV และ 
7.คา่น า้มนัดีเซล และในปี 2549 มีค่าใช้จ่ายตามแตล่ะประเภทพลงังานตอ่คา่ใช้จ่ายพลงังานรวม 
อยู่ ท่ี ร้อยละ 52.18 , 44.62 , 5.31 , 47.69 , 35.40 , 0.089 และ 12.2 ตามล าดับ ในปี 2554 มี
คา่ใช้จา่ยตามแตล่ะประเภทพลงังานตอ่คา่ใช้จา่ยพลงังานรวม อยูท่ี่ร้อยละ 51.02 , 46.11 , 3.48 , 
48.39 , 35.12 , 1.38 และ 11.87 ตามล าดบั ในปี 2560 มีคา่ใช้จา่ยตามแตล่ะประเภทพลงังานตอ่
ค่าใช้จ่ายพลังงานรวม อยู่ ท่ี ร้อยละ 42.67 , 38.98 , 2.87 , 57.14 , 45.63 , 0.831 และ 10.68 
ตามล าดบั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  77 

1.3.2 ภาคกลาง (เขตชนบท) 
 

ตาราง 11 ลกัษณะทัว่ไปของครัวเรือนในภาคกลาง (เขตชนบท) และคา่ใช้จา่ยด้านพลงังานของ
ครัวเรือนแยกตามแตล่ะประเภทของพลงังาน ปี 2549 , 2554 และ 2560 
 

ภาคกลาง (เขตชนบท) ปี 2549 ปี 2554 ปี 2560 
จ านวนครัวเรือนตวัอย่าง 4,963 5,355 5,289 

ขนาดของครัวเรือนเฉล่ีย    
ร้อยละ ของ ครัวเรือนท่ีมี 1-2 คน 32.6 39.4 46.4 
                  ครัวเรือนท่ีมี 3-4 คน 46.5 41.7 38.2 

                  ครัวเรือนท่ีมีมากกวา่ 4 คน 20.9 18.9 15.5 
การศกึษาของหวัหน้าครัวเรือน                (ร้อยละ)    

ประถมศกึษา 75.0 72.9 64.5 
มธัยมศกึษา 17.5 18.8 24.0 
อดุมศกึษา 7.4 8.3 11.5 

รายได้ทัง้สิน้ของครัวเรือนเฉล่ียตอ่เดือน    
ร้อยละ ของ รายได้ไมเ่กิน 15,000 บาทตอ่เดือน 61.9 48.4 36.2 

รายได้15,000 -30,000  บาทตอ่เดือน 25.3 34.8 37.0 
รายได้มากกวา่ 30,000 บาทตอ่เดือน 12.9 16.7 26.8 

คา่ใช้จา่ยทัง้สิน้ของครัวเรือนเฉล่ียตอ่เดือน    
ร้อยละของคา่ใช้จา่ย ไมเ่กิน 15,000 บาทตอ่เดือน 68.8 55.1 42.3 

คา่ใช้จา่ย 15,000 -30,000  บาทตอ่เดือน 24.1 34.6 38.7 
คา่ใช้จา่ย มากกวา่ 30,000 บาทตอ่เดือน 7.2 10.2 19.0 
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ตาราง 11 (ตอ่) 
 

ภาคกลาง (เขตชนบท ) ปี 2549 ปี 2554 ปี 2560 

รายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียของครัวเรือน (1) 17,862.24 20,404.40 26,798.10 
คา่ใช้จา่ยรวมทัง้สิน้เฉล่ียของครัวเรือน (2) 14,435.72 16,954.97 21,109.40 
คา่ใช้จา่ยพลงังานรวมเฉล่ียของครัวเรือน  

(3) 
1,498.27 1,935.19 3,009.66 

ร้อยละ ของ คา่ใช้จา่ยพลงังานประเภทตา่ง ๆ  
คชจ.พลงังานรวมตอ่รายได้รวม (3)/(1) 30.68 13.06 13.79 

คชจ.พลงังานรวมตอ่ คา่ใช้จ่าย รวม  (3)/(2) 10.27 11.10 14.06 

คชจ.พลงังานท่ีใช้ภายในบ้านตอ่ คชจ.พลงังานรวม 48.87 45.00 40.19 
คา่ไฟฟ้าตอ่ คชจ. พลงังานรวม 37.56 37.61 35.32 

คา่แก๊สหงุต้มตอ่ คชจ. พลงังานรวม 6.32 4.47 3.47 

คชจ.พลงังานในยานพาหนะตอ่ คชจ.พลงังานรวม 51.03 54.49 59.79 
คา่น า้มนัเบนซินตอ่ คชจ. พลงังานรวม 38.36 39.36 46.09 
คา่ก๊าซ LPG/NGV ตอ่ คชจ. พลงังานรวม 0.092 1.06 0.702 

คา่น า้มนัดีเซลตอ่ คชจ. พลงังานรวม 12.58 14.07 12.99 

 
ท่ีมา: สรุปโดยผู้วิจยั ข้อมลูโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ส านกังาน

สถิต ิปี 2549 , 2554 และ 2560 
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จากตาราง 11 มีจ านวนครัวเรือนตวัอย่างในเขตชนบท ในปี 2549 , 2554 และ 2560  
อยูท่ี่ 4,963 , 5,355 และ 5,289 ครัวเรือน ตามล าดบั  

ขนาดของครัวเรือนเฉล่ียต่อครัวเรือน ซึ่งจ าแนกเป็นครัวเรือนท่ีมีขนาด 1 – 2 คน , 
ครัวเรือนท่ีมีขนาด 3 – 4 คน และครัวเรือนท่ีมีขนาดมากกว่า 4 คน  ในปี 2549 จะพบว่าข้อมูล
ขนาดของครัวเรือนเป็นร้อยละ 32.6 , 46.5 และ 20.9 ในปี 2554 จะพบว่าข้อมูลขนาดของ
ครัวเรือนเป็นร้อยละ 39.4 , 41.7 และ 18.9 และในปี 2560 จะพบวา่ข้อมลูขนาดของครัวเรือนเป็น
ร้อยละ 46.4 , 38.2และ 15.5 

การศึกษาของหัวห น้าค รัวเรือน  ได้แบ่งระดับการศึกษาเป็น  3 ระดับ  คือ 
ประถมศึกษา , มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งในปี 2549 พบระดับการศึกษาของหัวหน้า
ครัวเรือนเป็นร้อยละ 75 , 17.5 และ 7.4 ในปี 2554 พบระดบัการศึกษาของหวัหน้าครัวเรือนเป็น
ร้อยละ 72.9 , 18.8 และ 8.3 และในปี 2560 พบระดบัการศึกษาของหวัหน้าครัวเรือนเป็นร้อยละ 
64.5 , 24 และ 11.5 

รายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน และค่าใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของ
ครัวเรือนนัน้ ทางผู้วิจัยได้แบง่ช่วงของรายได้และคา่ใช้จ่ายเป็น 3 ช่วง ช่วงแรก คือ ไม่เกิน 15,000 
บาทต่อเดือน ช่วงท่ีสอง คือ15,000 – 30,000 บาทต่อเดือน และช่วงท่ีสาม คือ มากกว่า 30,000 
บาทต่อเดือน เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์กลุ่มจ านวนตวัอย่างของครัวเรือนได้ชดัเจนยิ่งขึน้ ซึ่งในปี 
2549 พบรายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนตามท่ีได้แบ่งช่วงเป็น  ร้อยละ 61.9 , 25.3 และ 
12.9 และคา่ใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนของครัวเรือน เป็นร้อยละ 68.8 , 24.1 และ 7.2 ในปี 2554 
พบรายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนตามท่ีแบ่งช่วงได้เป็น  ร้อยละ 48.4 , 34.8 และ 16.7 
และคา่ใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนของครัวเรือน เป็นร้อยละ 55.1 , 34.6 และ 10.2 และในปี 2560 
พบรายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนตามท่ีแบ่งช่วงได้เป็น ร้อยละ 36.2  , 37 และ 26.8 
และคา่ใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนของครัวเรือน เป็นร้อยละ 42.3 , 38.7 และ 19 แตห่ากพิจารณา
เป็นจ านวนเงินรายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนตอ่ครัวเรือนของภาคกลางในเขตชนบท จะพบวา่ ใน
ปี 2549 , 2554 และ 2560 ครัวเรือนมีรายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือน เป็นจ านวนเงิน 17,862.24 
บาท , 20,404.40 บาท และ 26,798.10 บาท และมีคา่ใช้จ่ายรวมทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนตอ่ครัวเรือน
ของกลางใน เขตชนบท ใน ปี  2549 , 2554 และ 2560 เป็นจ านวน เงิน  14,435.72 บาท  , 
16,954.97 บาท และ 21,109.40 บาท 

ค่าใช้จ่ายพลังงานรวมเฉล่ียต่อเดือนต่อครัวเรือน ในปี 2549 , 2554 และ 2560 
พบว่าเป็นจ านวน 1,498.27 บาท , 1,935.19 บาท และ 3,009.66 บาท ซึ่งมีสดัส่วนเพิ่มขึน้ร้อยละ 
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29 ในปี 2554 และเพิ่มขึน้ร้อยละ 101 ในปี 2560 เม่ือเทียบกับปี 2549 และมีสดัส่วนเพิ่มขึน้ ร้อย
ละ 56 ในปี 2560 เม่ือเทียบกับปี 2554 เช่นเดียวกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าครัวเรือนมีปริมาณการใช้
พลงังานรวมในปริมาณท่ีเพิ่มสูงขึน้ในทกุปีท่ีได้ท าการศกึษา หากพิจารณาคา่ใช้จ่ายพลงังานรวม
ตอ่รายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนของครัวเรือน ในปี 2549 , 2554 และ 2560 อยู่ท่ีร้อยละ 30.68 , 
13.06 และ 13.79 แต่หากพิจารณาค่าใช้จ่ายพลังงานรวมต่อค่าใช้จ่ายรวมทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือน
ของครัวเรือน จะอยูท่ี่ร้อยละ 10.27, 11.10 และ 14.06 ตามล าดบั ซึ่งหากเทียบกบัภาคกลาง (เขต
เมือง) คา่ใช้จา่ยพลงังานรวมในเขตชนบทมีสดัสว่นท่ีสงูกวา่ด้วยเชน่กนั 

หากพิจารณาคา่ใช้จา่ยแยกตามแตล่ะประเภทพลงังานตอ่คา่ใช้จ่ายพลงังานรวม ซึ่ง
ได้แบ่งประเภทไว้เป็น 7 ประเภท ดงันี ้ 1.ค่าใช้จ่ายพลงังานท่ีใช้ภายในบ้าน , 2.ค่าไฟฟ้า , 3.ค่า
แก๊สหุงต้ม , 4.ค่าใช้จ่ายพลงังานในยานพาหนะ , 5.ค่าน า้มนัเบนซิน , 6.ค่าก๊าซ LPG/NGV และ 
7.คา่น า้มนัดีเซล และในปี 2549 มีค่าใช้จ่ายตามแตล่ะประเภทพลงังานตอ่คา่ใช้จ่ายพลงังานรวม 
อยู่ท่ีร้อยละ 48.87 , 37.56 , 6.32 , 51.03 , 38.36 , 0.092 และ 12.58 ตามล าดับ ในปี 2554 มี
ค่าใช้จ่ายตามแต่ละประเภทพลังงานต่อค่าใช้จ่ายพลังงานรวม อยู่ท่ีร้อยละ 45 , 37.61 , 4.47, 
54.49 , 39.36 , 1.06และ 14.07 ตามล าดบั ในปี 2560 มีคา่ใช้จ่ายตามแตล่ะประเภทพลงังานต่อ
ค่าใช้จ่ายพลังงานรวม อยู่ ท่ี ร้อยละ 40.19 , 35.32 , 3.47 , 59.79 , 46.09 , 0.702 และ 12.99 
ตามล าดบั  

1.4 ภาคเหนือ 
ลกัษณะทั่วไปของครัวเรือนเปรียบเทียบในปี 2549 , 2554 และ 2560 ดงัตาราง 12 

นัน้ จะพบว่า จ านวนครัวเรือนท่ีได้น ามาศึกษาจากโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ของส านักงานสถิติแห่งชาติ มีจ านวนครัวเรือนตัวอย่างอยู่ ท่ี 11,232 , 10,349 และ 
10,299 ครัวเรือน ตามล าดบั  

ขนาดของครัวเรือนเฉล่ียต่อครัวเรือน ซึ่งจ าแนกเป็นครัวเรือนท่ีมีขนาด 1 – 2 คน , 
ครัวเรือนท่ีมีขนาด 3 – 4 คน และครัวเรือนท่ีมีขนาดมากกว่า 4 คน  ในปี 2549 จะพบว่าข้อมูล
ขนาดของครัวเรือนเป็นร้อยละ 38.8 , 46.3 และ 14.8 ในปี 2554 จะพบว่าข้อมูลขนาดของ
ครัวเรือนเป็นร้อยละ 46.1 , 40.4 และ 13.5 และในปี 2560 จะพบวา่ข้อมลูขนาดของครัวเรือนเป็น
ร้อยละ 52.4 , 36.1และ 11.6 

การศึกษาของหัวห น้าค รัวเรือน  ได้แบ่งระดับการศึกษาเป็น  3 ระดับ  คือ 
ประถมศึกษา , มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งในปี 2549 พบระดับการศึกษาของหัวหน้า
ครัวเรือนเป็นร้อยละ 65.8 , 19.5 และ 14.7 ในปี 2554 พบระดบัการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน
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เป็นร้อยละ 66.4 , 18.3 และ 15.2และในปี 2560 พบระดบัการศกึษาของหวัหน้าครัวเรือนเป็นร้อย
ละ 65.7 , 19.6 และ 14.8 

รายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน และค่าใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของ
ครัวเรือนนัน้ ทางผู้วิจยัได้แบง่ช่วงของรายได้และคา่ใช้จ่ายเป็น 3 ช่วง ช่วงแรก คือ ไม่เกิน 15,000 
บาทต่อเดือน ช่วงท่ีสอง คือ15,000 – 30,000 บาทต่อเดือน และช่วงท่ีสาม คือ มากกว่า 30,000 
บาทต่อเดือน เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์กลุ่มจ านวนตวัอย่างของครัวเรือนได้ชดัเจนยิ่งขึน้ ซึ่งในปี 
2549 พบรายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนตามท่ีได้แบ่งช่วงเป็น  ร้อยละ 67.5 , 19.9 และ 
12.6 และคา่ใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนของครัวเรือน เป็นร้อยละ 73.4 , 18.3 และ 8.3 ในปี 2554 
พบรายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนตามท่ีแบ่งช่วงได้เป็น ร้อยละ 57.7 , 26.5 และ 15.8 
และค่าใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน เป็นร้อยละ 67.3 , 23.3 และ 9.4 และในปี 2560 
พบรายได้ทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนของครัวเรือนตามท่ีแบง่ช่วงได้เป็น ร้อยละ 54.1 , 28 และ 17.9 และ
คา่ใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนของครัวเรือน เป็นร้อยละ 62.5 , 26.5 และ 11 แตห่ากพิจารณาเป็น
จ านวนเงินรายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนต่อครัวเรือนในภาคเหนือ จะพบว่า ในปี 2549 , 2554 
และ 2560 ครัวเรือนมีรายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือน เป็นจ านวนเงิน 16,089.83 บาท , 19,334.77 
บาท และ 20,949.65 บาท และมีคา่ใช้จ่ายรวมทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนตอ่ครัวเรือนในภาคเหนือ ในปี 
2549 , 2554 และ 2560 เป็นจ านวนเงิน 13,375.65 บาท , 14,938.72 บาท และ 16,182.30 บาท 

ค่าใช้จ่ายพลังงานรวมเฉล่ียต่อเดือนต่อครัวเรือน ในปี 2549 , 2554 และ 2560 
พบว่าเป็นจ านวน 1,264.73 บาท , 1,539.10 บาท และ 2,319.08 บาท ซึ่งมีสดัส่วนเพิ่มขึน้ร้อยละ 
22 ในปี 2554 และเพิ่มขึน้ร้อยละ 83 ในปี 2560 เม่ือเทียบกับปี 2549 และมีสดัส่วนเพิ่มขึน้ ร้อย
ละ 51 ในปี 2560 เม่ือเทียบกับปี 2554 เช่นเดียวกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าครัวเรือนมีปริมาณการใช้
พลงังานรวมในปริมาณท่ีเพิ่มสูงขึน้ในทกุปีท่ีได้ท าการศกึษา จากอตัราการขยายตวัของครัวเรือน
ขนาดเล็กท่ีเพิ่มสูงขึน้ อีกทัง้ครัวเรือนมีทัง้รายได้และค่าใช้จ่ายรวมในสัดส่วนท่ีเพิ่มสูงขึน้ด้วย
เช่นเดียวกันกับภาคกลาง หากพิจารณาค่าใช้จ่ายพลงังานรวมตอ่รายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือน
ของครัวเรือน ในปี  2549 , 2554 และ 2560 อยู่ ท่ี ร้อยละ 10.05 , 9.18 และ 13.01 แต่หาก
พิจารณาคา่ใช้จ่ายพลงังานรวมตอ่คา่ใช้จ่ายรวมทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน จะอยู่ท่ีร้อยละ 
9.68 , 10.04 และ 13.98 ตามล าดบั 

ผู้ วิจัยได้แบ่งประเภทของค่าใช้จ่ายแยกตามแต่ละประเภทพลังงานต่อค่าใช้จ่าย
พลงังานรวม ซึง่ได้แบง่ประเภทไว้เป็น 7 ประเภท ดงันี ้ 1.คา่ใช้จา่ยพลงังานท่ีใช้ภายในบ้าน , 2.คา่
ไฟฟ้า , 3.ค่าแก๊สหุงต้ม , 4.ค่าใช้จ่ายพลังงานในยานพาหนะ , 5.ค่าน า้มันเบนซิน , 6.ค่าก๊าซ 
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LPG/NGV และ 7.ค่าน า้มันดีเซล และในปี 2549 มีค่าใช้จ่ายตามแต่ละประเภทพลังงานต่อ
ค่าใช้จ่ายพลังงานรวม อยู่ ท่ีร้อยละ 49.66  , 33.94 , 5.23 , 50.23 , 39.27 , 0.025 และ 10.94 
ตามล าดบั ในปี 2554 มีคา่ใช้จ่ายตามแตล่ะประเภทพลงังานต่อคา่ใช้จ่ายพลงังานรวม อยู่ท่ีร้อย
ละ 45.44 , 33.91 , 4.09 , 54.36 , 41.14 , 0.421 และ 12.79 ตามล าดับ ในปี 2560 มีค่าใช้จ่าย
ตามแตล่ะประเภทพลงังานต่อค่าใช้จ่ายพลงังานรวม อยู่ท่ีร้อยละ 39.74 , 30.95 , 3.65 , 60.19 , 
47.76 , 0.298 และ 12.12 ตามล าดบั  

จากผลการศกึษา สามารถวิเคราะห์และอธิบายผลได้ดงันี ้คา่ใช้จา่ยพลงังานรวมของ
ครัวเรือนมีปริมาณเพิ่มสงูขึน้ในทุกปีท่ีได้ท าการศึกษา หากพิจารณาคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับพลงังาน
รวมเทียบกับรายได้และค่าใช้จ่ายรวม มีปริมาณสูงถึงร้อยละ 14 ในปี 2560 แต่รายได้รวมและ
ค่าใช้จ่ายรวมเฉล่ียของภาคเหนือก็มีปริมาณเพิ่มสูงขึน้ในสัดส่วนท่ีไม่สูงมากนัก ซึ่งอาจ
หมายความได้ว่า ครัวเรือนมีปริมาณการใช้พลงังานและรายจ่ายทางด้านพลงังานใกล้เคียงกนักบั
ภาคกลาง แต่สูงกว่ากรุงเทพมหานคร เน่ืองด้วยมีฐานของรายได้และค่าใช้จ่ายท่ีต ่ากว่านั่นเอง 
หากพิจารณาแยกตามแต่ละประเภทพลังงานนัน้ พบว่า ค่าใช้จ่ายพลังงานภายในบ้านต่อ
คา่ใช้จ่ายรวมในปี 2554 และ 2560  นัน้ มีสดัส่วนลดลง ร้อยละ 8 และ ร้อยละ 20 เม่ือเทียบกบัปี 
2549 , ค่าไฟฟ้าต่อค่าใช้จ่ายพลงังานรวมในปี 2554 และ 2560 มีสดัส่วนลดลง ร้อยละ 0.1 และ 
ร้อยละ 9 เม่ือเทียบกับปี 2549 , ค่าแก๊สหุงต้มต่อค่าใช้จ่ายพลงังานรวม ในปี 2554 และ 2560 มี
สดัส่วนลดลง ร้อยละ 22 และ ร้อยละ 30 ซึ่งปริมาณสดัส่วนท่ีลดลงนีน้ัน้ อาจเป็นผลมาจากการ
ปรับพฤติกรรมของครัวเรือนในภาคเหนือท่ีสอดคล้องกบัภาพรวมทัว่ราชอาณาจกัร มีการประกอบ
อาชีพนอกครัวเรือน และการใช้พลงังานไฟฟ้าในการประกอบอาหารทดแทนแก๊สหงุต้ม, คา่ใช้จ่าย
พลังงานในยานพาหนะต่อค่าใช้จ่ายรวมในปี 2554 และ 2560 มีสัดส่วนเพิ่มขึน้ ร้อยละ 8 และ 
ร้อยละ 20 เม่ือเทียบกบัปี 2549 , คา่น า้มนัเบนซินตอ่คา่ใช้จ่ายพลงังานรวมในปี 2554 และ 2560 
มีสดัส่วนเพิ่มขึน้ ร้อยละ 5 และ ร้อยละ 22 เม่ือเทียบกบัปี 2549 ซึง่ปริมาณท่ีเพิ่มในสดัส่วนท่ีไมส่งู
มากนกั, คา่ก๊าซ LPG/NGV ตอ่คา่ใช้จา่ยพลงังานรวม ในปี 2554 และ 2560 มีสดัส่วนเพิ่มขึน้ ร้อย
ละ 1,584 และ ร้อยละ 1,092 เม่ือเทียบกบัปี 2549 , ค่าน า้มนัดีเซลต่อคา่ใช้จ่ายพลงังานรวมในปี 
2554 และ 2560 มีสดัส่วนเพิ่มขึน้ ร้อยละ 17 และ ร้อยละ 11 เม่ือเทียบกับปี 2549  อาจเป็นผล
ต่อเน่ืองจากการปรับตวัของราคาพลังงานท่ีเพิ่มสูงขึน้กระทบทุกภูมิภาค จึงนิยมหันมาบริโภค
พลงังานทดแทนอย่าง ก๊าซ LPG/NGV และในภาคเหนือนิยมใช้รถกระบะเพ่ือการเกษตรจึงมีการ
บริโภคพลงังานดีเซลอยา่งตอ่เน่ือง 
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ตาราง 12 ลกัษณะทัว่ไปของครัวเรือนในภาคเหนือ และคา่ใช้จา่ยด้านพลงังานของครัวเรือนแยก
ตามแตล่ะประเภทของพลงังาน ปี 2549 , 2554 และ 2560 
 

ภาคเหนือ  ปี 2549 ปี 2554 ปี 2560 
จ านวนครัวเรือนตวัอย่าง 11,232 10,349 10,299 

ขนาดของครัวเรือนเฉล่ีย    
ร้อยละ ของ ครัวเรือนท่ีมี 1-2 คน 38.8 46.1 52.4 
                  ครัวเรือนท่ีมี 3-4 คน 46.3 40.4 36.1 

                  ครัวเรือนท่ีมีมากกวา่ 4 คน 14.8 13.5 11.6 
การศกึษาของหวัหน้าครัวเรือน                (ร้อยละ)    

ประถมศกึษา 65.8 66.4 65.7 
มธัยมศกึษา 19.5 18.3 19.6 
อดุมศกึษา 14.7 15.2 14.8 

รายได้ทัง้สิน้ของครัวเรือนเฉล่ียตอ่เดือน    
ร้อยละ ของ รายได้ไมเ่กิน 15,000 บาทตอ่เดือน 67.5 57.7 54.1 

รายได้15,000 -30,000  บาทตอ่เดือน 19.9 26.5 28.0 
รายได้มากกวา่ 30,000 บาทตอ่เดือน 12.6 15.8 17.9 

คา่ใช้จา่ยทัง้สิน้ของครัวเรือนเฉล่ียตอ่เดือน    
ร้อยละของคา่ใช้จา่ย ไมเ่กิน 15,000 บาทตอ่เดือน 73.4 67.3 62.5 

คา่ใช้จา่ย 15,000 -30,000  บาทตอ่เดือน 18.3 23.3 26.5 
คา่ใช้จา่ย มากกวา่ 30,000 บาทตอ่เดือน 8.3 9.4 11.0 
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ตาราง 12 (ตอ่) 
 

ภาคเหนือ  ปี 2549 ปี 2554 ปี 2560 
รายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียของครัวเรือน (1) 16,089.83 19,334.77 20,949.65 
คา่ใช้จา่ยรวมทัง้สิน้เฉล่ียของครัวเรือน (2) 13,375.65 14,938.72 16,182.30 

คา่ใช้จา่ยพลงังานรวมเฉล่ียของครัวเรือน  (3) 1,264.73 1,539.10 2,319.08 
ร้อยละ ของ คา่ใช้จา่ยพลงังานประเภทตา่ง ๆ 

คชจ.พลงังานรวมตอ่รายได้รวม (3)/(1) 10.05 9.18 13.01 
คชจ.พลงังานรวมตอ่ คา่ใช้จ่าย รวม  (3)/(2) 9.68 10.04 13.98 

คชจ.พลงังานท่ีใช้ภายในบ้านตอ่ คชจ.พลงังานรวม 49.66 45.44 39.74 
คา่ไฟฟ้าตอ่ คชจ. พลงังานรวม 33.94 33.91 30.95 

คา่แก๊สหงุต้มตอ่ คชจ. พลงังานรวม 5.23 4.09 3.65 
คชจ.พลงังานในยานพาหนะตอ่ คชจ.พลงังานรวม 50.23 54.36 60.19 

คา่น า้มนัเบนซินตอ่ คชจ. พลงังานรวม 39.27 41.14 47.76 
คา่ก๊าซ LPG/NGV ตอ่ คชจ. พลงังานรวม 0.025 0.421 0.298 
คา่น า้มนัดีเซลตอ่ คชจ. พลงังานรวม 10.94 12.79 12.12 

 
ท่ีมา: สรุปโดยผู้วิจยั ข้อมลูโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ส านกังาน

สถิต ิปี 2549 , 2554 และ 2560 
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1.4.1 ภาคเหนือ (เขตเมือง) 
 

ตาราง 13 ลกัษณะทัว่ไปของครัวเรือนในภาคเหนือ (เขตเมือง) และคา่ใช้จ่ายด้านพลงังานของ
ครัวเรือนแยกตามแตล่ะประเภทของพลงังาน ปี 2549 , 2554 และ 2560 
 

ภาคเหนือ (เขตเมือง) ปี 2549 ปี 2554 ปี 2560 
จ านวนครัวเรือนตวัอย่าง 6,797 6,102 5,975 

ขนาดของครัวเรือนเฉล่ีย    
ร้อยละ ของ ครัวเรือนท่ีมี 1-2 คน 41.5 50.0 55.0 
                  ครัวเรือนท่ีมี 3-4 คน 44.7 38.1 34.1 

                  ครัวเรือนท่ีมีมากกวา่ 4 คน 13.8 11.9 10.8 
การศกึษาของหวัหน้าครัวเรือน                (ร้อยละ)    

ประถมศกึษา 56.5 56.8 58.7 
มธัยมศกึษา 23.0 21.0 21.4 
อดุมศกึษา 20.5 22.2 19.9 

รายได้ทัง้สิน้ของครัวเรือนเฉล่ียตอ่เดือน    
ร้อยละ ของ รายได้ไมเ่กิน 15,000 บาทตอ่เดือน 59.4 51.3 49.0 

รายได้15,000 -30,000  บาทตอ่เดือน 23.5 28.1 29.0 
รายได้มากกวา่ 30,000 บาทตอ่เดือน 17.0 20.6 22.0 

คา่ใช้จา่ยทัง้สิน้ของครัวเรือนเฉล่ียตอ่เดือน    
ร้อยละของคา่ใช้จา่ย ไมเ่กิน 15,000 บาทตอ่เดือน 65.8 60.6 57.2 

คา่ใช้จา่ย 15,000 -30,000  บาทตอ่เดือน 23.0 26.5 28.7 
คา่ใช้จา่ย มากกวา่ 30,000 บาทตอ่เดือน 11.2 12.9 14.1 
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ตาราง 13 (ตอ่) 
 

ภาคเหนือ (เขตเมือง)  ปี 2549 ปี 2554 ปี 2560 
รายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียของครัวเรือน (1) 19,169.23 22,304.92 23,832.46 
คา่ใช้จา่ยรวมทัง้สิน้เฉล่ียของครัวเรือน (2) 15,648.68 17,008.55 17,828.29 

คา่ใช้จา่ยพลงังานรวมเฉล่ียของครัวเรือน  (3) 1,457.53 1,735.88 2,558.62 
ร้อยละ ของ คา่ใช้จา่ยพลงังานประเภทตา่ง ๆ 

คชจ.พลงังานรวมตอ่รายได้รวม (3)/(1) 9.65 8.84 12.62 
คชจ.พลงังานรวมตอ่ คา่ใช้จ่าย รวม  (3)/(2) 9.53 9.95 13.97 

คชจ.พลงังานท่ีใช้ภายในบ้านตอ่ คชจ.พลงังานรวม 47.62 44.97 38.92 
คา่ไฟฟ้าตอ่ คชจ. พลงังานรวม 35.96 36.16 31.68 

คา่แก๊สหงุต้มตอ่ คชจ. พลงังานรวม 5.13 3.91 3.43 
คชจ.พลงังานในยานพาหนะตอ่ คชจ.พลงังานรวม 52.26 54.78 61.06 

คา่น า้มนัเบนซินตอ่ คชจ. พลงังานรวม 39.98 41.03 48.88 
คา่ก๊าซ LPG/NGV ตอ่ คชจ. พลงังานรวม 0.031 0.630 0.382 
คา่น า้มนัดีเซลตอ่ คชจ. พลงังานรวม 12.25 13.12 11.80 

 
ท่ีมา: สรุปโดยผู้วิจยั ข้อมลูโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ส านกังาน

สถิต ิปี 2549 , 2554 และ 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  87 

จากตาราง 13 มีจ านวนครัวเรือนตวัอย่างในเขตเมือง ในปี 2549 , 2554 และ 2560  
มีอยูท่ี่ 6,797 , 6,102 และ 5,975 ครัวเรือน ตามล าดบั  

ขนาดของครัวเรือนเฉล่ียต่อครัวเรือน ซึ่งจ าแนกเป็นครัวเรือนท่ีมีขนาด 1 – 2 คน , 
ครัวเรือนท่ีมีขนาด 3 – 4 คน และครัวเรือนท่ีมีขนาดมากกว่า 4 คน  ในปี 2549 จะพบว่าข้อมูล
ขนาดของครัวเรือนเป็นร้อยละ 41.5 , 44.7  และ 13.8 ในปี 2554 จะพบว่าข้อมูลขนาดของ
ครัวเรือนเป็นร้อยละ 50 , 38.1 และ 11.9 และในปี 2560 จะพบว่าข้อมูลขนาดของครัวเรือนเป็น
ร้อยละ 55 , 34.1 และ 10.8 

การศึกษาของหัวห น้าค รัวเรือน  ได้แบ่งระดับการศึกษาเป็น  3 ระดับ  คือ 
ประถมศึกษา , มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งในปี 2549 พบระดับการศึกษาของหัวหน้า
ครัวเรือนเป็นร้อยละ 56.5 , 23 และ 20.5 ในปี 2554 พบระดบัการศึกษาของหวัหน้าครัวเรือนเป็น
ร้อยละ 56.8 , 21 และ 22.2 และในปี 2560 พบระดบัการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือนเป็นร้อยละ 
58.7 , 21.4 และ 19.9 

รายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน และค่าใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของ
ครัวเรือนนัน้ ทางผู้ วิจยัได้แบง่ช่วงของรายได้และคา่ใช้จ่ายเป็น 3 ช่วง ช่วงแรก คือ ไม่เกิน 15,000 
บาทต่อเดือน ช่วงท่ีสอง คือ15,000 – 30,000 บาทต่อเดือน และช่วงท่ีสาม คือ มากกว่า 30,000 
บาทต่อเดือน เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์กลุ่มจ านวนตวัอย่างของครัวเรือนได้ชดัเจนยิ่งขึน้ ซึ่งในปี 
2549 พบรายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนตามท่ีได้แบ่งช่วงเป็น  ร้อยละ 59.4 , 23.5  และ 
17 และค่าใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน เป็นร้อยละ 65.8 , 23 และ 11.2 ในปี 2554 
พบรายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนตามท่ีแบ่งช่วงได้เป็น  ร้อยละ 51.3 , 28.1และ 20.6 
และคา่ใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนของครัวเรือน เป็นร้อยละ 60.6 , 26.5 และ 12.9 และในปี 2560 
พบรายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนตามท่ีแบ่งช่วงได้เป็น  ร้อยละ 49 , 29 และ 22 และ
ค่าใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน เป็นร้อยละ 57.2 , 28.7 และ 14.1 แต่หากพิจารณา
เป็นจ านวนเงินรายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนตอ่ครัวเรือนของภาคเหนือในเขตเมือง จะพบวา่ ในปี 
2549 , 2554 และ 2560 ครัวเรือนมีรายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือน เป็นจ านวนเงิน 19,169.23 
บาท , 22,304.92 บาท และ 23,832.46 บาท และมีคา่ใช้จ่ายรวมทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนตอ่ครัวเรือน
ของภาคเหนือในเขตเมือง ในปี 2549 , 2554 และ 2560 เป็นจ านวนเงิน 15,648.68 บาท , 
17,008.55 บาท และ 17,828.29 บาท 

ค่าใช้จ่ายพลังงานรวมเฉล่ียต่อเดือนต่อครัวเรือน ในปี 2549 , 2554 และ 2560 
พบว่าเป็นจ านวน 1,457.53 บาท , 1,735.88 บาท และ 2,558.62 บาท ซึ่งมีสดัส่วนเพิ่มขึน้ร้อยละ 
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19 ในปี 2554 และเพิ่มขึน้ร้อยละ 76 ในปี 2560 เม่ือเทียบกับปี 2549 และมีสดัส่วนเพิ่มขึน้ ร้อย
ละ 47 ในปี 2560 เม่ือเทียบกับปี 2554 เช่นเดียวกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าครัวเรือนมีปริมาณการใช้
พลงังานรวมในปริมาณท่ีเพิ่มสูงขึน้ในทกุปีท่ีได้ท าการศกึษา หากพิจารณาคา่ใช้จ่ายพลงังานรวม
ต่อรายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน ในปี 2549 , 2554 และ 2560 อยู่ท่ีร้อยละ 9.65 , 
8.84 และ 12.62 แตห่ากพิจารณาคา่ใช้จ่ายพลงังานรวมตอ่คา่ใช้จ่ายรวมทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนของ
ครัวเรือน จะอยูท่ี่ร้อยละ 9.53 , 9.95 และ 13.97 ตามล าดบั 

หากพิจารณาคา่ใช้จา่ยแยกตามแตล่ะประเภทพลงังานตอ่คา่ใช้จ่ายพลงังานรวม ซึ่ง
ได้แบ่งประเภทไว้เป็น 7 ประเภท ดงันี ้ 1.ค่าใช้จ่ายพลงังานท่ีใช้ภายในบ้าน , 2.ค่าไฟฟ้า , 3.ค่า
แก๊สหุงต้ม , 4.ค่าใช้จ่ายพลงังานในยานพาหนะ , 5.ค่าน า้มนัเบนซิน , 6.ค่าก๊าซ LPG/NGV และ 
7.คา่น า้มนัดีเซล และในปี 2549 มีค่าใช้จ่ายตามแตล่ะประเภทพลงังานตอ่คา่ใช้จ่ายพลงังานรวม 
อยู่ท่ีร้อยละ 47.62 , 35.96 , 5.13 , 52.26 , 39.98 , 0.031 และ 12.25 ตามล าดับ ในปี 2554 มี
คา่ใช้จา่ยตามแตล่ะประเภทพลงังานตอ่คา่ใช้จา่ยพลงังานรวม อยูท่ี่ร้อยละ 44.97 , 36.16 , 3.91 , 
54.78 , 41.03 , 0.630 และ 13.12 ตามล าดบั ในปี 2560 มีค่าใช้จ่ายตามแต่ละประเภทพลงังาน
ต่อค่าใช้จ่ายพลังงานรวม อยู่ท่ีร้อยละ 38.92 , 31.68 , 3.43 , 61.06 , 48.88 , 0.382 และ 11.80 
ตามล าดบั  
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1.4.2 ภาคเหนือ (เขตชนบท) 
 

ตาราง 14 ลกัษณะทัว่ไปของครัวเรือนในภาคเหนือ (เขตชนบท) และคา่ใช้จา่ยด้านพลงังานของ
ครัวเรือนแยกตามแตล่ะประเภทของพลงังาน ปี 2549 , 2554 และ 2560 
 

ภาคเหนือ (เขตชนบท) ปี 2549 ปี 2554 ปี 2560 
จ านวนครัวเรือนตวัอย่าง 4,435 4,247 4,324 

ขนาดของครัวเรือนเฉล่ีย    
ร้อยละ ของ ครัวเรือนท่ีมี 1-2 คน 34.8 40.5 48.7 
                  ครัวเรือนท่ีมี 3-4 คน 48.8 43.6 38.7 

                  ครัวเรือนท่ีมีมากกวา่ 4 คน 16.4 15.9 12.7 
การศกึษาของหวัหน้าครัวเรือน                (ร้อยละ)    

ประถมศกึษา 81.3 81.2 76.0 
มธัยมศกึษา 13.7 14.2 16.8 
อดุมศกึษา 5.0 4.5 7.2 

รายได้ทัง้สิน้ของครัวเรือนเฉล่ียตอ่เดือน    
ร้อยละ ของ รายได้ไมเ่กิน 15,000 บาทตอ่เดือน 79.8 66.9 61.2 

รายได้15,000 -30,000  บาทตอ่เดือน 14.5 24.1 26.6 
รายได้มากกวา่ 30,000 บาทตอ่เดือน 5.8 9.0 12.2 

คา่ใช้จา่ยทัง้สิน้ของครัวเรือนเฉล่ียตอ่เดือน    
ร้อยละของคา่ใช้จา่ย ไมเ่กิน 15,000 บาทตอ่เดือน 85.1 77.0 69.8 

คา่ใช้จา่ย 15,000 -30,000  บาทตอ่เดือน 11.1 18.8 23.5 
คา่ใช้จา่ย มากกวา่ 30,000 บาทตอ่เดือน 3.8 4.2 6.7 
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ตาราง 14 (ตอ่) 
 

ภาคเหนือ (เขตชนบท)  ปี 2549 ปี 2554 ปี 2560 
รายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียของครัวเรือน (1) 11,365.74 15,057.01 16,967.92 
คา่ใช้จา่ยรวมทัง้สิน้เฉล่ียของครัวเรือน (2) 9,892.05 11,964.83 13,907.84 

คา่ใช้จา่ยพลงังานรวมเฉล่ียของครัวเรือน  (3) 969.34 1,256.36 1,987.68 
ร้อยละ ของ คา่ใช้จา่ยพลงังานประเภทตา่ง ๆ 

คชจ.พลงังานรวมตอ่รายได้รวม (3)/(1) 10.66 9.66 13.55 
คชจ.พลงังานรวมตอ่ คา่ใช้จ่าย รวม  (3)/(2) 9.92 10.17 13.99 

คชจ.พลงังานท่ีใช้ภายในบ้านตอ่ คชจ.พลงังานรวม 52.79 46.12 40.88 
คา่ไฟฟ้าตอ่ คชจ. พลงังานรวม 30.84 30.68 29.93 

คา่แก๊สหงุต้มตอ่ คชจ. พลงังานรวม 5.37 4.37 3.95 
คชจ.พลงังานในยานพาหนะตอ่ คชจ.พลงังานรวม 47.12 53.75 58.97 

คา่น า้มนัเบนซินตอ่ คชจ. พลงังานรวม 38.18 41.31 46.21 
คา่ก๊าซ LPG/NGV ตอ่ คชจ. พลงังานรวม 0.016 0.120 0.183 
คา่น า้มนัดีเซลตอ่ คชจ. พลงังานรวม 8.93 12.33 12.57 

 
ท่ีมา: สรุปโดยผู้วิจยั ข้อมลูโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ส านกังาน

สถิต ิปี 2549 , 2554 และ 2560 
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จากตาราง 14 มีจ านวนครัวเรือนตวัอย่างในเขตชนบท ในปี 2549 , 2554 และ 2560  
อยูท่ี่ 4,435 , 4,247 และ 4,324 ครัวเรือน ตามล าดบั  

ขนาดของครัวเรือนเฉล่ียต่อครัวเรือน ซึ่งจ าแนกเป็นครัวเรือนท่ีมีขนาด 1 – 2 คน , 
ครัวเรือนท่ีมีขนาด 3 – 4 คน และครัวเรือนท่ีมีขนาดมากกว่า 4 คน  ในปี 2549 จะพบว่าข้อมูล
ขนาดของครัวเรือนเป็นร้อยละ 34.8 , 48.8 และ 16.4 ในปี 2554 จะพบว่าข้อมูลขนาดของ
ครัวเรือนเป็นร้อยละ 40.5 , 43.6 และ 15.9 และในปี 2560 จะพบวา่ข้อมลูขนาดของครัวเรือนเป็น
ร้อยละ 48.7 , 38.7และ 12.7 

การศึกษาของหัวห น้าค รัวเรือน  ได้แบ่งระดับการศึกษาเป็น  3 ระดับ  คือ 
ประถมศึกษา , มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งในปี 2549 พบระดับการศึกษาของหัวหน้า
ครัวเรือนเป็นร้อยละ 81.3 , 13.7 และ 5 ในปี 2554 พบระดบัการศึกษาของหวัหน้าครัวเรือนเป็น
ร้อยละ 81.2 , 14.2 และ 4.5 และในปี 2560 พบระดบัการศึกษาของหวัหน้าครัวเรือนเป็นร้อยละ 
76 , 16.8 และ 7.2 

รายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน และค่าใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของ
ครัวเรือนนัน้ ทางผู้วิจยัได้แบง่ช่วงของรายได้และคา่ใช้จ่ายเป็น 3 ช่วง ช่วงแรก คือ ไม่เกิน 15,000 
บาทต่อเดือน ช่วงท่ีสอง คือ15,000 – 30,000 บาทต่อเดือน และช่วงท่ีสาม คือ มากกว่า 30,000 
บาทต่อเดือน เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์กลุ่มจ านวนตวัอย่างของครัวเรือนได้ชดัเจนยิ่งขึน้ ซึ่งในปี 
2549 พบรายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนตามท่ีได้แบ่งช่วงเป็น  ร้อยละ 79.8 , 14.5 และ 
5.8 และค่าใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน เป็นร้อยละ 85.1 , 11.1 และ 3.8 ในปี 2554 
พบรายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนตามท่ีแบ่งช่วงได้เป็น  ร้อยละ 66.9 , 24.1 และ 9 และ
ค่าใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน เป็นร้อยละ 77 , 18.8 และ 4.2 และในปี 2560 พบ
รายได้ทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนของครัวเรือนตามท่ีแบง่ช่วงได้เป็น ร้อยละ 61.2  , 26.6 และ 12.2 และ
คา่ใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนของครัวเรือน เป็นร้อยละ 69.8 , 23.5 และ 6.7 แตห่ากพิจารณาเป็น
จ านวนเงินรายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนต่อครัวเรือนของภาคเหนือในเขตชนบท จะพบว่า ในปี 
2549 , 2554 และ 2560 ครัวเรือนมีรายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือน เป็นจ านวนเงิน 11,365.74 
บาท , 15,057.01 บาท และ 16,967.92 บาท และมีคา่ใช้จ่ายรวมทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนตอ่ครัวเรือน
ของภาคเหนือในเขตชนบท ในปี 2549 , 2554 และ 2560 เป็นจ านวนเงิน 9,892.05 บาท , 
11,964.83 บาท และ 13,907.84 บาท 

ค่าใช้จ่ายพลังงานรวมเฉล่ียต่อเดือนต่อครัวเรือน ในปี 2549 , 2554 และ 2560 
พบว่าเป็นจ านวน 969.34 บาท , 1,256.36 บาท และ 1,987.68 บาท ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึน้ร้อยละ 
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30 ในปี 2554 และเพิ่มขึน้ร้อยละ 105 ในปี 2560 เม่ือเทียบกับปี 2549 และมีสดัส่วนเพิ่มขึน้ ร้อย
ละ 58 ในปี 2560 เม่ือเทียบกับปี 2554 เช่นเดียวกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าครัวเรือนมีปริมาณการใช้
พลงังานรวมในปริมาณท่ีเพิ่มสูงขึน้ในทกุปีท่ีได้ท าการศกึษา หากพิจารณาคา่ใช้จ่ายพลงังานรวม
ตอ่รายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนของครัวเรือน ในปี 2549 , 2554 และ 2560 อยู่ท่ีร้อยละ 10.66 , 
9.66 และ 13.55 แตห่ากพิจารณาคา่ใช้จ่ายพลงังานรวมตอ่คา่ใช้จ่ายรวมทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนของ
ครัวเรือน จะอยู่ท่ีร้อยละ 9.92 , 10.17 และ 13.99 ตามล าดับ ซึ่งหากเทียบกับภาคเหนือ (เขต
เมือง) คา่ใช้จา่ยพลงังานรวมในเขตชนบทมีสดัสว่นท่ีใกล้เคียงกนั 

หากพิจารณาคา่ใช้จา่ยแยกตามแตล่ะประเภทพลงังานตอ่คา่ใช้จ่ายพลงังานรวม ซึ่ง
ได้แบ่งประเภทไว้เป็น 7 ประเภท ดงันี ้ 1.ค่าใช้จ่ายพลงังานท่ีใช้ภายในบ้าน , 2.ค่าไฟฟ้า , 3.ค่า
แก๊สหุงต้ม , 4.ค่าใช้จ่ายพลงังานในยานพาหนะ , 5.ค่าน า้มนัเบนซิน , 6.ค่าก๊าซ LPG/NGV และ 
7.คา่น า้มนัดีเซล และในปี 2549 มีค่าใช้จ่ายตามแตล่ะประเภทพลงังานตอ่คา่ใช้จ่ายพลงังานรวม 
อยู่ ท่ี ร้อยละ 52.79 , 30.84 , 5.37 , 47.12 , 38.18 , 0.016 และ 8.93 ตามล าดับ ในปี 2554 มี
คา่ใช้จา่ยตามแตล่ะประเภทพลงังานตอ่คา่ใช้จา่ยพลงังานรวม อยูท่ี่ร้อยละ 46.12 , 30.68 , 4.37 , 
53.75 , 41.31 , 0.120และ 12.33 ตามล าดบั ในปี 2560 มีค่าใช้จ่ายตามแต่ละประเภทพลงังาน
ต่อค่าใช้จ่ายพลังงานรวม อยู่ท่ีร้อยละ 40.88 , 29.93 , 3.95 , 58.97 , 46.21 , 0.183 และ 12.57 
ตามล าดบั  

1.5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ลกัษณะทั่วไปของครัวเรือนเปรียบเทียบในปี 2549 , 2554 และ 2560 ดงัตาราง 15 

นัน้ จะพบว่า จ านวนครัวเรือนท่ีได้น ามาศึกษาจากโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ของส านักงานสถิติแห่งชาติ มีจ านวนครัวเรือนตัวอย่างอยู่ ท่ี 11,850 , 10,907 และ 
11,432 ครัวเรือน ตามล าดบั  

ขนาดของครัวเรือนเฉล่ียต่อครัวเรือน ซึ่งจ าแนกเป็นครัวเรือนท่ีมีขนาด 1 – 2 คน , 
ครัวเรือนท่ีมีขนาด 3 – 4 คน และครัวเรือนท่ีมีขนาดมากกว่า 4 คน  ในปี 2549 จะพบว่าข้อมูล
ขนาดของครัวเรือนเป็นร้อยละ 31.3 , 45.9 และ 22.8 ในปี 2554 จะพบว่าข้อมูลขนาดของ
ครัวเรือนเป็นร้อยละ 36.9 , 43 และ 20.2 และในปี 2560 จะพบว่าข้อมูลขนาดของครัวเรือนเป็น
ร้อยละ 44.3 , 38.4 และ 17.3 

การศึกษาของหัวห น้าค รัวเรือน  ได้แบ่งระดับการศึกษาเป็น  3 ระดับ  คือ 
ประถมศึกษา , มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งในปี 2549 พบระดับการศึกษาของหัวหน้า
ครัวเรือนเป็นร้อยละ 66.2 , 16.9 และ 16.9 ในปี 2554 พบระดบัการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน
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เป็นร้อยละ 65.6 , 16.8 และ 17.6และในปี 2560 พบระดบัการศกึษาของหวัหน้าครัวเรือนเป็นร้อย
ละ 70.5 , 17.3 และ 12.2 

รายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน และค่าใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของ
ครัวเรือนนัน้ ทางผู้วิจยัได้แบง่ช่วงของรายได้และคา่ใช้จ่ายเป็น 3 ช่วง ช่วงแรก คือ ไม่เกิน 15,000 
บาทต่อเดือน ช่วงท่ีสอง คือ15,000 – 30,000 บาทต่อเดือน และช่วงท่ีสาม คือ มากกว่า 30,000 
บาทต่อเดือน เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์กลุ่มจ านวนตวัอย่างของครัวเรือนได้ชดัเจนยิ่งขึน้ ซึ่งในปี 
2549 พบรายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนตามท่ีได้แบ่งช่วงเป็น ร้อยละ 66.2 , 19.2 และ 
14.6 และค่าใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน เป็นร้อยละ 72.3 , 19 และ 8.6 ในปี 2554 
พบรายได้ทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนของครัวเรือนตามท่ีแบง่ช่วงได้เป็น ร้อยละ 52.7 , 27.3 และ 20 และ
คา่ใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนของครัวเรือน เป็นร้อยละ 61.2 , 26.5 และ 12.4 และในปี 2560 พบ
รายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนตามท่ีแบ่งช่วงได้เป็น  ร้อยละ 53.1 , 28.9 และ 18.1 และ
คา่ใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนของครัวเรือน เป็นร้อยละ 57.2 , 31 และ 11.8 แตห่ากพิจารณาเป็น
จ านวนเงินรายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนต่อครัวเรือนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จะพบว่า ในปี 
2549 , 2554 และ 2560 ครัวเรือนมีรายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือน เป็นจ านวนเงิน 16,916.66 
บาท , 22,633.81 บาท และ 21,526.31 บาท และมีคา่ใช้จ่ายรวมทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนตอ่ครัวเรือน
ในภาคตะวันออกเหนือ ใน ปี  2549 , 2554 และ 2560 เป็นจ านวนเงิน  13,659.31 บาท  , 
17,019.51 บาท และ 17,486.15 บาท 

ค่าใช้จ่ายพลังงานรวมเฉล่ียต่อเดือนต่อครัวเรือน ในปี 2549 , 2554 และ 2560 
พบว่าเป็นจ านวน 1,346.81 บาท , 1,725.74 บาท และ 2,329.23 บาท ซึ่งมีสดัส่วนเพิ่มขึน้ร้อยละ 
28 ในปี 2554 และเพิ่มขึน้ร้อยละ 73 ในปี 2560 เม่ือเทียบกับปี 2549 และมีสดัส่วนเพิ่มขึน้ ร้อย
ละ 35 ในปี 2560 เม่ือเทียบกับปี 2554 เช่นเดียวกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าครัวเรือนมีปริมาณการใช้
พลงังานรวมในปริมาณท่ีเพิ่มสูงขึน้ในทกุปีท่ีได้ท าการศกึษาเชน่เดียวกบัภมูิภาคอ่ืน ๆ แตค่รัวเรือน
มีทัง้รายได้และค่าใช้จ่ายรวมในสดัส่วนท่ีคงท่ี หากพิจารณาค่าใช้จ่ายพลงังานรวมต่อรายได้รวม
ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน ในปี 2549 , 2554 และ 2560 อยู่ท่ีร้อยละ 10.24 , 9.52 และ 
13.23 แต่หากพิจารณาค่าใช้จ่ายพลงังานรวมต่อค่าใช้จ่ายรวมทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนของครัวเรือน 
จะอยูท่ี่ร้อยละ 9.73 , 9.70 และ 13.12 ตามล าดบั 

ผู้ วิจัยได้แบ่งประเภทของค่าใช้จ่ายแยกตามแต่ละประเภทพลังงานต่อค่าใช้จ่าย
พลงังานรวม ซึง่ได้แบง่ประเภทไว้เป็น 7 ประเภท ดงันี ้ 1.คา่ใช้จา่ยพลงังานท่ีใช้ภายในบ้าน , 2.คา่
ไฟฟ้า , 3.ค่าแก๊สหุงต้ม , 4.ค่าใช้จ่ายพลังงานในยานพาหนะ , 5.ค่าน า้มันเบนซิน , 6.ค่าก๊าซ 
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LPG/NGV และ 7.ค่าน า้มันดีเซล และในปี 2549 มีค่าใช้จ่ายตามแต่ละประเภทพลังงานต่อ
ค่าใช้จ่ายพลังงานรวม อยู่ ท่ี ร้อยละ 48.59 , 32.98 , 4.84 , 51.30 , 39.17 , 0.005 และ 12.12 
ตามล าดบั ในปี 2554 มีคา่ใช้จ่ายตามแตล่ะประเภทพลงังานต่อคา่ใช้จ่ายพลงังานรวม อยู่ท่ีร้อย
ละ 43.42 , 30.33 , 3.95 , 56.36 , 41.77 , 0.399 และ 14.19 ตามล าดับ ในปี 2560 มีค่าใช้จ่าย
ตามแตล่ะประเภทพลงังานต่อค่าใช้จ่ายพลงังานรวม อยู่ท่ีร้อยละ 38.90 , 26.71 , 4.68 , 60.87 , 
49.09 , 0.207 และ 11.58 ตามล าดบั  

จากผลการศกึษา สามารถวิเคราะห์และอธิบายผลได้ดงันี ้คา่ใช้จา่ยพลงังานรวมของ
ครัวเรือนมีปริมาณเพิ่มสงูขึน้ในทกุปีท่ีได้ท าการศกึษา แตใ่นสว่นของรายได้รวมเฉล่ียของครัวเรือน
มีปริมาณลดลงในปี 2560 แต่ในส่วนค่าใช้จ่ายรวมเฉล่ียกลับมีสัดส่วนเพิ่มขึน้ หากพิจารณา
คา่ใช้จา่ยท่ีเก่ียวกบัพลงังานรวมเทียบกบัรายได้และคา่ใช้จ่ายรวม มีปริมาณสงูถึงร้อยละ 13 ในปี 
2560 ซึ่งอาจหมายความได้ว่า ครัวเรือนมีรายจ่ายทางด้านพลงังานเพิ่มสงูขึน้หากเทียบเคียงทัง้ 3 
ปีการศึกษา  หากพิจารณาแยกตามแต่ละประเภทพลงังานนัน้ พบว่า ค่าใช้จ่ายพลงังานภายใน
บ้านต่อค่าใช้จ่ายรวมในปี 2554 และ 2560  นัน้ มีสดัส่วนลดลง ร้อยละ 11 และ ร้อยละ 20 เม่ือ
เทียบกบัปี 2549 , คา่ไฟฟ้าตอ่คา่ใช้จา่ยพลงังานรวมในปี 2554 และ 2560 มีสดัสว่นลดลง ร้อยละ 
8 และ ร้อยละ 19 เม่ือเทียบกับปี 2549 , ค่าแก๊สหุงต้มต่อค่าใช้จ่ายพลงังานรวม ในปี 2554 และ 
2560 มีสดัส่วนลดลง ร้อยละ 18 และ ร้อยละ 3 ซึ่งปริมาณสดัสว่นท่ีลดลงนีน้ัน้ ไม่ได้ลดลงมากนกั
หากเทียบเคียงกับภูมิภาคอ่ืน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือยงัคงนิยมใช้แก๊สหุงต้มในการประกอบ
อาหารภายในครัวเรือน ปริมาณการใช้พลงังานภายในบ้าน หรือไฟฟ้าก็ไมส่งูนกั เพราะครัวเรือนใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีสดัสว่นรายได้ท่ีลดลงหากเปรียบเทียบกบัภาคอ่ืน  , คา่ใช้จ่ายพลงังาน
ในยานพาหนะตอ่คา่ใช้จ่ายรวมในปี 2554 และ 2560 มีสดัส่วนเพิ่มขึน้ ร้อยละ 10 และ ร้อยละ 19 
เม่ือเทียบกับปี 2549 , ค่าน า้มันเบนซินต่อค่าใช้จ่ายพลงังานรวมในปี 2554 และ 2560 มีสดัส่วน
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 7 และ ร้อยละ 25 เม่ือเทียบกบัปี 2549 , ค่าก๊าซ LPG/NGV ตอ่คา่ใช้จ่ายพลงังาน
รวม ในปี 2554 และ 2560 มีสัดส่วนเพิ่มขึน้ ร้อยละ 7,880 และ ร้อยละ 4,040 เม่ือเทียบกับปี 
2549 , คา่น า้มนัดีเซลตอ่คา่ใช้จา่ยพลงังานรวมในปี 2554 และ 2560 มีสดัส่วนเพิ่มขึน้ ร้อยละ 17 
และลดลง ร้อยละ 4 เม่ือเทียบกับปี 2549  ในภาคท่ีอยู่อาศยันีมี้ปริมาณการใช้น า้มันเบนซินสูง
กว่า และน า้มันดีเซลต ่ากว่าภาคเหนือ อาจเก่ียวเน่ืองกับการมีประชากรท่ีอาศัยอยู่ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีสูงกว่า แต่รายได้ต ่ากว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่นิยมใช้รถจกัรยานยนต์ในการ
เดนิทาง จงึอาจเป็นสาเหตสุ าคญัในการเพิ่มขึน้ของปริมาณคา่ใช้จา่ยน า้มนัเบนซินในภมูิภาคนี ้
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ตาราง 15 ลกัษณะทัว่ไปของครัวเรือนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และคา่ใช้จา่ยด้านพลงังานของ
ครัวเรือนแยกตามแตล่ะประเภทของพลงังาน ปี 2549 , 2554 และ 2560 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปี 2549 ปี 2554 ปี 2560 
จ านวนครัวเรือนตวัอย่าง 11,850 10,907 11,432 

ขนาดของครัวเรือนเฉล่ีย    
ร้อยละ ของ ครัวเรือนท่ีมี 1-2 คน 31.3 36.9 44.3 
                  ครัวเรือนท่ีมี 3-4 คน 45.9 43.0 38.4 

                  ครัวเรือนท่ีมีมากกวา่ 4 คน 22.8 20.2 17.3 
การศกึษาของหวัหน้าครัวเรือน                (ร้อยละ)    

ประถมศกึษา 66.2 65.6 70.5 
มธัยมศกึษา 16.9 16.8 17.3 
อดุมศกึษา 16.9 17.6 12.2 

รายได้ทัง้สิน้ของครัวเรือนเฉล่ียตอ่เดือน    
ร้อยละ ของ รายได้ไมเ่กิน 15,000 บาทตอ่เดือน 66.2 52.7 53.1 

รายได้15,000 -30,000  บาทตอ่เดือน 19.2 27.3 28.9 
รายได้มากกวา่ 30,000 บาทตอ่เดือน 14.6 20.0 18.1 

คา่ใช้จา่ยทัง้สิน้ของครัวเรือนเฉล่ียตอ่เดือน    
ร้อยละของคา่ใช้จา่ย ไมเ่กิน 15,000 บาทตอ่เดือน 72.3 61.2 57.2 

คา่ใช้จา่ย 15,000 -30,000  บาทตอ่เดือน 19.0 26.5 31.0 
คา่ใช้จา่ย มากกวา่ 30,000 บาทตอ่เดือน 8.6 12.4 11.8 
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ตาราง 15 (ตอ่) 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปี 2549 ปี 2554 ปี 2560 
รายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียของครัวเรือน (1) 16,916.66 22,633.81 21,526.31 
คา่ใช้จา่ยรวมทัง้สิน้เฉล่ียของครัวเรือน (2) 13,659.31 17,019.51 17,486.15 

คา่ใช้จา่ยพลงังานรวมเฉล่ียของครัวเรือน  (3) 1,346.81 1,725.74 2,329.23 
ร้อยละ ของ คา่ใช้จา่ยพลงังานประเภทตา่ง ๆ 

คชจ.พลงังานรวมตอ่รายได้รวม (3)/(1) 10.24 9.52 13.23 
คชจ.พลงังานรวมตอ่ คา่ใช้จ่าย รวม  (3)/(2) 9.73 9.70 13.12 

คชจ.พลงังานท่ีใช้ภายในบ้านตอ่ คชจ.พลงังานรวม 48.59 43.42 38.90 
คา่ไฟฟ้าตอ่ คชจ. พลงังานรวม 32.98 30.33 26.71 

คา่แก๊สหงุต้มตอ่ คชจ. พลงังานรวม 4.84 3.95 4.68 
คชจ.พลงังานในยานพาหนะตอ่ คชจ.พลงังานรวม 51.30 56.36 60.87 

คา่น า้มนัเบนซินตอ่ คชจ. พลงังานรวม 39.17 41.77 49.09 
คา่ก๊าซ LPG/NGV ตอ่ คชจ. พลงังานรวม 0.005 0.399 0.207 
คา่น า้มนัดีเซลตอ่ คชจ. พลงังานรวม 12.12 14.19 11.58 

 
ท่ีมา: สรุปโดยผู้วิจยั ข้อมลูโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ส านกังาน

สถิต ิปี 2549 , 2554 และ 2560 
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1.5.1 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (เขตเมือง) 
 

ตาราง 16 ลกัษณะทัว่ไปของครัวเรือนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (เขตเมือง) และคา่ใช้จา่ยด้าน
พลงังานของครัวเรือนแยกตามแตล่ะประเภทของพลงังาน ปี 2549 , 2554 และ 2560  
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขตเมือง) ปี 2549 ปี 2554 ปี 2560 
จ านวนครัวเรือนตวัอย่าง 7,507 6,719 6,987 

ขนาดของครัวเรือนเฉล่ีย    
ร้อยละ ของ ครัวเรือนท่ีมี 1-2 คน 34.4 41.7 46.7 
                  ครัวเรือนท่ีมี 3-4 คน 44.3 40.6 37.2 

                  ครัวเรือนท่ีมีมากกวา่ 4 คน 21.3 17.7 16.1 
การศกึษาของหวัหน้าครัวเรือน                (ร้อยละ)    

ประถมศกึษา 55.2 54.2 63.7 
มธัยมศกึษา 20.1 20.1 19.3 
อดุมศกึษา 24.6 25.7 17.0 

รายได้ทัง้สิน้ของครัวเรือนเฉล่ียตอ่เดือน    
ร้อยละ ของ รายได้ไมเ่กิน 15,000 บาทตอ่เดือน 56.4 44.2 49.1 

รายได้15,000 -30,000  บาทตอ่เดือน 23.2 29.6 29.5 
รายได้มากกวา่ 30,000 บาทตอ่เดือน 20.4 26.2 21.4 

คา่ใช้จา่ยทัง้สิน้ของครัวเรือนเฉล่ียตอ่เดือน    
ร้อยละของคา่ใช้จา่ย ไมเ่กิน 15,000 บาทตอ่เดือน 63.3 52.4 54.1 

คา่ใช้จา่ย 15,000 -30,000  บาทตอ่เดือน 24.8 31.0 31.9 
คา่ใช้จา่ย มากกวา่ 30,000 บาทตอ่เดือน 12.0 16.6 14.0 
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ตาราง 16 (ตอ่) 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขตเมือง) ปี 2549 ปี 2554 ปี 2560 

รายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียของครัวเรือน (1) 20,825.70 26,963.33 23,738.90 
คา่ใช้จา่ยรวมทัง้สิน้เฉล่ียของครัวเรือน (2) 16,136.56 19,523.40 18,745.16 

คา่ใช้จา่ยพลงังานรวมเฉล่ียของครัวเรือน  (3) 1,623.18 2,036.26 2,522.89 

ร้อยละ ของ คา่ใช้จา่ยพลงังานประเภทตา่ง ๆ 
คชจ.พลงังานรวมตอ่รายได้รวม (3)/(1) 9.90 9.61 12.91 

คชจ.พลงังานรวมตอ่ คา่ใช้จ่าย รวม  (3)/(2) 9.95 10.09 13.22 

คชจ.พลงังานท่ีใช้ภายในบ้านตอ่ คชจ.พลงังานรวม 46.03 41.59 37.93 
คา่ไฟฟ้าตอ่ คชจ. พลงังานรวม 33.52 31.52 27.26 

คา่แก๊สหงุต้มตอ่ คชจ. พลงังานรวม 5.31 4.13 4.52 

คชจ.พลงังานในยานพาหนะตอ่ คชจ.พลงังานรวม 53.83 58.17 61.80 
คา่น า้มนัเบนซินตอ่ คชจ. พลงังานรวม 38.97 41.17 50.09 
คา่ก๊าซ LPG/NGV ตอ่ คชจ. พลงังานรวม 0.007 0.556 0.284 

คา่น า้มนัดีเซล ตอ่ คชจ. พลงังานรวม 14.85 16.45 11.42 

 
ท่ีมา: สรุปโดยผู้วิจยั ข้อมลูโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ส านกังาน

สถิต ิปี 2549 , 2554 และ 2560 
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จากตาราง 16 มีจ านวนครัวเรือนตวัอย่างในเขตเมือง ในปี 2549 , 2554 และ 2560  
มีอยูท่ี่ 7,507 , 6,719 และ 6,987 ครัวเรือน ตามล าดบั  

ขนาดของครัวเรือนเฉล่ียต่อครัวเรือน ซึ่งจ าแนกเป็นครัวเรือนท่ีมีขนาด 1 – 2 คน , 
ครัวเรือนท่ีมีขนาด 3 – 4 คน และครัวเรือนท่ีมีขนาดมากกว่า 4 คน  ในปี 2549 จะพบว่าข้อมูล
ขนาดของครัวเรือนเป็นร้อยละ 34.4 , 44.3 และ 21.3 ในปี 2554 จะพบว่าข้อมูลขนาดของ
ครัวเรือนเป็นร้อยละ 41.7 , 40.6 และ 17.7 และในปี 2560 จะพบวา่ข้อมลูขนาดของครัวเรือนเป็น
ร้อยละ 46.7 , 37.2และ 16.1 

การศึกษาของหัวห น้าค รัวเรือน  ได้แบ่งระดับการศึกษาเป็น  3 ระดับ  คือ 
ประถมศึกษา , มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งในปี 2549 พบระดับการศึกษาของหัวหน้า
ครัวเรือนเป็นร้อยละ 55.2 , 20.1 และ 24.6 ในปี 2554 พบระดบัการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน
เป็นร้อยละ 54.2 , 20.1 และ 25.7และในปี 2560 พบระดบัการศกึษาของหวัหน้าครัวเรือนเป็นร้อย
ละ 63.7 , 19.3 และ 17 

รายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน และค่าใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของ
ครัวเรือนนัน้ ทางผู้วิจยัได้แบง่ช่วงของรายได้และคา่ใช้จ่ายเป็น 3 ช่วง ช่วงแรก คือ ไม่เกิน 15,000 
บาทต่อเดือน ช่วงท่ีสอง คือ15,000 – 30,000 บาทต่อเดือน และช่วงท่ีสาม คือ มากกว่า 30,000 
บาทต่อเดือน เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์กลุ่มจ านวนตวัอย่างของครัวเรือนได้ชดัเจนยิ่งขึน้ ซึ่งในปี 
2549 พบรายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนตามท่ีได้แบ่งช่วงเป็น  ร้อยละ 56.4 , 23.2  และ 
20.4 และค่าใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน เป็นร้อยละ 63.3 , 24.8 และ 12 ในปี 2554 
พบรายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนตามท่ีแบ่งช่วงได้เป็น  ร้อยละ 44.2 , 29.6 และ 26.2 
และค่าใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน เป็นร้อยละ 52.4 , 31 และ 16.6 และในปี 2560 
พบรายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนตามท่ีแบ่งช่วงได้เป็น ร้อยละ 49.1 , 29.5 และ 21.4 
และคา่ใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนของครัวเรือน เป็นร้อยละ 54.1 , 31.9 และ 14 แตห่ากพิจารณา
เป็นจ านวนเงินรายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนต่อครัวเรือนของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในเขต
เมือง จะพบว่า ในปี 2549 , 2554 และ 2560 ครัวเรือนมีรายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือน เป็น
จ านวนเงิน 20,825.70 บาท , 26,963.33 บาท และ 23,738.90 บาท และมีค่าใช้จ่ายรวมทัง้สิน้
เฉล่ียตอ่เดือนตอ่ครัวเรือนของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในเขตเมือง ในปี 2549 , 2554 และ 2560 
เป็นจ านวนเงิน 16,136.56 บาท , 19,523.40 บาท และ 18,745.16 บาท 

ค่าใช้จ่ายพลังงานรวมเฉล่ียต่อเดือนต่อครัวเรือน ในปี 2549 , 2554 และ 2560 
พบว่าเป็นจ านวน 1,623.18 บาท , 2,036.26 บาท และ 2,522.89 บาท ซึ่งมีสดัส่วนเพิ่มขึน้ร้อยละ 
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25 ในปี 2554 และเพิ่มขึน้ร้อยละ 55 ในปี 2560 เม่ือเทียบกับปี 2549 และมีสดัส่วนเพิ่มขึน้ ร้อย
ละ 24 ในปี 2560 เม่ือเทียบกับปี 2554 เช่นเดียวกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าครัวเรือนมีปริมาณการใช้
พลงังานรวมในปริมาณท่ีเพิ่มสูงขึน้ในทกุปีท่ีได้ท าการศกึษา หากพิจารณาคา่ใช้จ่ายพลงังานรวม
ต่อรายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน ในปี 2549 , 2554 และ 2560 อยู่ท่ีร้อยละ 9.90 , 
9.61 และ 12.91 แตห่ากพิจารณาคา่ใช้จ่ายพลงังานรวมตอ่คา่ใช้จ่ายรวมทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนของ
ครัวเรือน จะอยูท่ี่ร้อยละ 9.95 , 10.09 และ 13.22 ตามล าดบั 

หากพิจารณาคา่ใช้จา่ยแยกตามแตล่ะประเภทพลงังานตอ่ค่าใช้จ่ายพลงังานรวม ซึ่ง
ได้แบ่งประเภทไว้เป็น 7 ประเภท ดงันี ้ 1.ค่าใช้จ่ายพลงังานท่ีใช้ภายในบ้าน , 2.ค่าไฟฟ้า , 3.ค่า
แก๊สหุงต้ม , 4.ค่าใช้จ่ายพลงังานในยานพาหนะ , 5.ค่าน า้มนัเบนซิน , 6.ค่าก๊าซ LPG/NGV และ 
7.คา่น า้มนัดีเซล และในปี 2549 มีค่าใช้จ่ายตามแตล่ะประเภทพลงังานตอ่คา่ใช้จ่ายพลงังานรวม 
อยู่ท่ีร้อยละ 46.03 , 33.52 , 5.31 , 53.83 , 38.97 , 0.007 และ 14.85 ตามล าดับ ในปี 2554 มี
คา่ใช้จา่ยตามแตล่ะประเภทพลงังานตอ่คา่ใช้จา่ยพลงังานรวม อยูท่ี่ร้อยละ 41.59 , 31.52 , 4.13 , 
58.17 , 41.17 , 0.556 และ 16.45 ตามล าดบั ในปี 2560 มีค่าใช้จ่ายตามแต่ละประเภทพลงังาน
ต่อค่าใช้จ่ายพลังงานรวม อยู่ท่ีร้อยละ 37.93 , 27.26 , 4.52 , 61.80 , 50.09 , 0.284 และ 11.42 
ตามล าดบั  
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1.4.2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (เขตชนบท) 
 

ตาราง 17 ลกัษณะทัว่ไปของครัวเรือนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (เขตชนบท) และคา่ใช้จา่ยด้าน
พลงังานของครัวเรือนแยกตามแตล่ะประเภทของพลงังาน ปี 2549 , 2554 และ 2560 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขตชนบท) ปี 2549 ปี 2554 ปี 2560 
จ านวนครัวเรือนตวัอย่าง 4,343 4,188 4,445 

ขนาดของครัวเรือนเฉล่ีย    
ร้อยละ ของ ครัวเรือนท่ีมี 1-2 คน 25.9 29.2 40.7 
                  ครัวเรือนท่ีมี 3-4 คน 48.8 46.7 40.3 

                  ครัวเรือนท่ีมีมากกวา่ 4 คน 25.3 24.2 19.1 
การศกึษาของหวัหน้าครัวเรือน                (ร้อย
ละ) 

   

ประถมศกึษา 85.4 84.1 81.3 
มธัยมศกึษา 11.2 11.6 14.2 
อดุมศกึษา 3.4 4.4 4.5 

รายได้ทัง้สิน้ของครัวเรือนเฉล่ียตอ่เดือน    
ร้อยละ ของ รายได้ไมเ่กิน 15,000 บาทตอ่เดือน 83.2 66.4 59.3 

รายได้15,000 -30,000  บาทตอ่เดือน 12.2 23.6 27.8 
รายได้มากกวา่ 30,000 บาทตอ่เดือน 4.5 10.0 12.9 

คา่ใช้จา่ยทัง้สิน้ของครัวเรือนเฉล่ียตอ่เดือน    
ร้อยละของคา่ใช้จา่ย ไมเ่กิน 15,000 บาทตอ่
เดือน 

88.0 75.1 62.1 

คา่ใช้จา่ย 15,000 -30,000  บาทตอ่เดือน 9.1 19.3 29.4 
คา่ใช้จา่ย มากกวา่ 30,000 บาทตอ่เดือน 2.9 5.6 8.5 
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ตาราง 17 (ตอ่) 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขตชนบท) ปี 2549 ปี 2554 ปี 2560 

รายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียของครัวเรือน (1) 10,148.68 15,705.96 18,048.46 
คา่ใช้จา่ยรวมทัง้สิน้เฉล่ียของครัวเรือน (2) 9,377.32 13,002.41 15,507.13 

คา่ใช้จา่ยพลงังานรวมเฉล่ียของครัวเรือน  (3) 869.41 1,227.56 2,025.13 
ร้อยละ ของ คา่ใช้จา่ยพลงังานประเภทตา่ง ๆ 

คชจ.พลงังานรวมตอ่รายได้รวม (3)/(1) 10.85 9.37 13.72 
คชจ.พลงังานรวมตอ่ คา่ใช้จ่าย รวม  (3)/(2) 9.35 9.09 12.96 

คชจ.พลงังานท่ีใช้ภายในบ้านตอ่ คชจ.พลงังานรวม 53.01 46.36 40.42 
คา่ไฟฟ้าตอ่ คชจ. พลงังานรวม 32.05 28.41 25.84 

คา่แก๊สหงุต้มตอ่ คชจ. พลงังานรวม 4.03 3.67 4.93 
คชจ.พลงังานในยานพาหนะตอ่ คชจ.พลงังานรวม 46.92 53.44 59.42 

คา่น า้มนัเบนซินตอ่ คชจ. พลงังานรวม 39.53 42.74 47.50 
คา่ก๊าซ LPG/NGV ตอ่ คชจ. พลงังานรวม 0.00 0.148 0.086 
คา่น า้มนัดีเซลตอ่ คชจ. พลงังานรวม 7.39 10.56 11.83 

 
ท่ีมา: สรุปโดยผู้วิจยั ข้อมลูโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ส านกังาน

สถิต ิปี 2549 , 2554 และ 2560 
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จากตาราง 17 มีจ านวนครัวเรือนตวัอย่างในเขตชนบท ในปี 2549 , 2554 และ 2560  
อยูท่ี่ 4,343 , 4,188 และ 4,445 ครัวเรือน ตามล าดบั  

ขนาดของครัวเรือนเฉล่ียต่อครัวเรือน ซึ่งจ าแนกเป็นครัวเรือนท่ีมีขนาด 1 – 2 คน , 
ครัวเรือนท่ีมีขนาด 3 – 4 คน และครัวเรือนท่ีมีขนาดมากกว่า 4 คน  ในปี 2549 จะพบว่าข้อมูล
ขนาดของครัวเรือนเป็นร้อยละ 25.9 , 48.8 และ 25.3 ในปี 2554 จะพบว่าข้อมูลขนาดของ
ครัวเรือนเป็นร้อยละ 29.2 , 46.7 และ 24.2 และในปี 2560 จะพบวา่ข้อมลูขนาดของครัวเรือนเป็น
ร้อยละ 40.7 , 40.3 และ 19.1 

การศึกษาของหัวห น้าค รัวเรือน  ได้แบ่งระดับการศึกษาเป็น  3 ระดับ  คือ 
ประถมศึกษา , มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งในปี 2549 พบระดับการศึกษาของหัวหน้า
ครัวเรือนเป็นร้อยละ 85.4 , 11.2 และ 3.4 ในปี 2554 พบระดบัการศกึษาของหวัหน้าครัวเรือนเป็น
ร้อยละ 84.1 , 11.6 และ 4.4 และในปี 2560 พบระดบัการศึกษาของหวัหน้าครัวเรือนเป็นร้อยละ 
81.3 , 14.2 และ 4.5 

รายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน และค่าใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของ
ครัวเรือนนัน้ ทางผู้วิจยัได้แบง่ช่วงของรายได้และคา่ใช้จ่ายเป็น 3 ช่วง ช่วงแรก คือ ไม่เกิน 15,000 
บาทต่อเดือน ช่วงท่ีสอง คือ15,000 – 30,000 บาทต่อเดือน และช่วงท่ีสาม คือ มากกว่า 30,000 
บาทต่อเดือน เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์กลุ่มจ านวนตวัอย่างของครัวเรือนได้ชดัเจนยิ่งขึน้ ซึ่งในปี 
2549 พบรายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนตามท่ีได้แบ่งช่วงเป็น  ร้อยละ 83.2 , 12.2 และ 
4.5 และค่าใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน เป็นร้อยละ 88 , 9.1 และ 2.9 ในปี 2554 พบ
รายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนตามท่ีแบ่งช่วงได้เป็น  ร้อยละ 66.4 , 23.6 และ 10 และ
ค่าใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน เป็นร้อยละ 75.1 , 19.3 และ 5.6 และในปี 2560 พบ
รายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนตามท่ีแบ่งช่วงได้เป็น ร้อยละ 59.3 , 27.8 และ 12.9 และ
คา่ใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนของครัวเรือน เป็นร้อยละ 62.1 , 29.4 และ 8.5 แตห่ากพิจารณาเป็น
จ านวนเงินรายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนต่อครัวเรือนของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในเขตชนบท 
จะพบว่า ในปี 2549 , 2554 และ 2560 ครัวเรือนมีรายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือน เป็นจ านวนเงิน 
10,148.68 บาท , 15,705.96 บาท และ 18,048.46 บาท และมีค่าใช้จ่ายรวมทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือน
ตอ่ครัวเรือนของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในเขตชนบท ในปี 2549 , 2554 และ 2560 เป็นจ านวน
เงิน 9,377.32 บาท , 13,002.41 บาท และ 15,507.13 บาท 

ค่าใช้จ่ายพลังงานรวมเฉล่ียต่อเดือนต่อครัวเรือน ในปี 2549 , 2554 และ 2560 
พบว่าเป็นจ านวน 869.41 บาท , 1,227.56 บาท และ 2,025.13 บาท ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึน้ร้อยละ 
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41 ในปี 2554 และเพิ่มขึน้ร้อยละ 133 ในปี 2560 เม่ือเทียบกับปี 2549 และมีสดัส่วนเพิ่มขึน้ ร้อย
ละ 65 ในปี 2560 เม่ือเทียบกับปี 2554 เช่นเดียวกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าครัวเรือนมีปริมาณการใช้
พลงังานรวมในปริมาณท่ีเพิ่มสูงขึน้ในทกุปีท่ีได้ท าการศกึษา หากพิจารณาคา่ใช้จ่ายพลงังานรวม
ตอ่รายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนของครัวเรือน ในปี 2549 , 2554 และ 2560 อยู่ท่ีร้อยละ 10.85 , 
9.37 และ 13.72 แตห่ากพิจารณาคา่ใช้จ่ายพลงังานรวมตอ่คา่ใช้จ่ายรวมทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนของ
ค รัว เรือน  จ ะอยู่ ท่ี ร้ อ ยล ะ  9.35 , 9.09 แล ะ  12.96 ตาม ล าดับ  ซึ่ งห าก เที ยบ กั บ ภ าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (เขตเมือง) ค่าใช้จ่ายพลังงานรวมในเขตชนบทมีค่าใช้จ่ายต ่าเม่ือปี 2549 
และมีปริมาณการเพิ่มสงูขึน้เทียบเคียงกนัในปี 2554 และ 2560 

หากพิจารณาคา่ใช้จา่ยแยกตามแตล่ะประเภทพลงังานตอ่คา่ใช้จ่ายพลงังานรวม ซึ่ง
ได้แบ่งประเภทไว้เป็น 7 ประเภท ดงันี ้ 1.ค่าใช้จ่ายพลงังานท่ีใช้ภายในบ้าน , 2.ค่าไฟฟ้า , 3.ค่า
แก๊สหุงต้ม , 4.ค่าใช้จ่ายพลงังานในยานพาหนะ , 5.ค่าน า้มนัเบนซิน , 6.ค่าก๊าซ LPG/NGV และ 
7.คา่น า้มนัดีเซล และในปี 2549 มีค่าใช้จ่ายตามแตล่ะประเภทพลงังานตอ่คา่ใช้จ่ายพลงังานรวม 
อยู่ ท่ี ร้อยละ 53.01 , 32.05 , 4.03 , 46.92 , 39.53 , 0.00 และ 7.39 ตามล าดับ ในปี 2554 มี
คา่ใช้จา่ยตามแตล่ะประเภทพลงังานตอ่คา่ใช้จา่ยพลงังานรวม อยูท่ี่ร้อยละ 46.36 , 28.41 , 3.67 , 
53.44 , 42.74 , 0.148และ 10.56 ตามล าดบั ในปี 2560 มีค่าใช้จ่ายตามแต่ละประเภทพลงังาน
ต่อค่าใช้จ่ายพลังงานรวม อยู่ท่ีร้อยละ 40.42 , 25.84 , 4.93 , 59.42 , 47.50 , 0.086 และ 11.83 
ตามล าดบั  

1.6 ภาคใต้ 
ลกัษณะทั่วไปของครัวเรือนเปรียบเทียบในปี 2549 , 2554 และ 2560 ดงัตาราง 18 

นัน้ จะพบว่า จ านวนครัวเรือนท่ีได้น ามาศึกษาจากโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ของส านกังานสถิติแห่งชาติ มีจ านวนครัวเรือนตวัอย่างอยู่ท่ี 6,173 , 6,077 และ 6,769 
ครัวเรือน ตามล าดบั  

ขนาดของครัวเรือนเฉล่ียต่อครัวเรือน ซึ่งจ าแนกเป็นครัวเรือนท่ีมีขนาด 1 – 2 คน , 
ครัวเรือนท่ีมีขนาด 3 – 4 คน และครัวเรือนท่ีมีขนาดมากกว่า 4 คน  ในปี 2549 จะพบว่าข้อมูล
ขนาดของครัวเรือนเป็นร้อยละ 33.9 , 43.6 และ 22.5 ในปี 2554 จะพบว่าข้อมูลขนาดของ
ครัวเรือนเป็นร้อยละ 40.9 , 41.1 และ 18 และในปี 2560 จะพบว่าข้อมูลขนาดของครัวเรือนเป็น
ร้อยละ 44.3 , 38.7 และ 17 

การศึกษาของหัวห น้าค รัวเรือน  ได้แบ่งระดับการศึกษาเป็น  3 ระดับ  คือ 
ประถมศึกษา , มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งในปี 2549 พบระดับการศึกษาของหัวหน้า
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ครัวเรือนเป็นร้อยละ 57.4 , 24.6 และ 18 ในปี 2554 พบระดบัการศึกษาของหวัหน้าครัวเรือนเป็น
ร้อยละ 54.8 , 26.5 และ 18.8และในปี 2560 พบระดบัการศึกษาของหวัหน้าครัวเรือนเป็นร้อยละ 
53.7 , 27 และ 19.3 

รายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน และค่าใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของ
ครัวเรือนนัน้ ทางผู้วิจยัได้แบง่ช่วงของรายได้และคา่ใช้จ่ายเป็น 3 ช่วง ช่วงแรก คือ ไม่เกิน 15,000 
บาทต่อเดือน ช่วงท่ีสอง คือ15,000 – 30,000 บาทต่อเดือน และช่วงท่ีสาม คือ มากกว่า 30,000 
บาทต่อเดือน เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์กลุ่มจ านวนตวัอย่างของครัวเรือนได้ชดัเจนยิ่งขึน้ ซึ่งในปี 
2549 พบรายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนตามท่ีได้แบ่งช่วงเป็น ร้อยละ 53.7 , 28.8 และ 
17.5 และค่าใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน เป็นร้อยละ 60.3 , 29.1 และ 10.6 ในปี 
2554 พบรายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนตามท่ีแบ่งช่วงได้เป็น  ร้อยละ 38.7 , 33.9 และ 
27.4 และคา่ใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนของครัวเรือน เป็นร้อยละ 47.1 , 37.3 และ 15.6 และในปี 
2560 พบรายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนตามท่ีแบ่งช่วงได้เป็น  ร้อยละ 38.1 , 34.6 และ 
27.2 และค่าใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน เป็นร้อยละ 41.5 , 38.2 และ 20.3 แต่หาก
พิจารณาเป็นจ านวนเงินรายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนตอ่ครัวเรือนในภาคใต้ จะพบวา่ ในปี 2549 
, 2554 และ 2560 ครัวเรือนมีรายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือน เป็นจ านวนเงิน 20,924.78 บาท , 
28,430.66 บาท และ 27,489.47 บาท และมีค่าใช้จ่ายรวมทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนต่อครัวเรือนใน
ภาคใต้ ในปี 2549 , 2554 และ 2560 เป็นจ านวนเงิน 16,504.35 บาท , 19,963.29 บาท และ 
21,709.68 บาท 

ค่าใช้จ่ายพลังงานรวมเฉล่ียต่อเดือนต่อครัวเรือน ในปี 2549 , 2554 และ 2560 
พบว่าเป็นจ านวน 1,640.45 บาท , 2,144.51 บาท และ 3,203.21 บาท ซึ่งมีสดัส่วนเพิ่มขึน้ร้อยละ 
31 ในปี 2554 และเพิ่มขึน้ร้อยละ 95 ในปี 2560 เม่ือเทียบกับปี 2549 และมีสดัส่วนเพิ่มขึน้ ร้อย
ละ 49 ในปี 2560 เม่ือเทียบกับปี 2554 เช่นเดียวกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าครัวเรือนมีปริมาณการใช้
พลงังานรวมในปริมาณท่ีเพิ่มสูงขึน้ในทุกปีสูงกว่าภาคท่ีอยู่อาศยัอ่ืน ๆ ยกเว้น กรุงเทพมหานคร 
หากพิจารณาค่าใช้จ่ายพลงังานรวมต่อรายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน ในปี 2549 , 
2554 และ 2560 อยู่ท่ีร้อยละ 10.12 , 9.69 และ 17.21 แตห่ากพิจารณาคา่ใช้จ่ายพลงังานรวมต่อ
ค่าใช้จ่ายรวมทัง้สิน้ เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน จะอยู่ ท่ี ร้อยละ 10.27 , 10.47 และ 14.71 
ตามล าดบั 

ผู้ วิจัยได้แบ่งประเภทของค่าใช้จ่ายแยกตามแต่ละประเภทพลังงานต่อค่าใช้จ่าย
พลงังานรวม ซึง่ได้แบง่ประเภทไว้เป็น 7 ประเภท ดงันี ้ 1.คา่ใช้จา่ยพลงังานท่ีใช้ภายในบ้าน , 2.คา่
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ไฟฟ้า , 3.ค่าแก๊สหุงต้ม , 4.ค่าใช้จ่ายพลังงานในยานพาหนะ , 5.ค่าน า้มันเบนซิน , 6.ค่าก๊าซ 
LPG/NGV และ 7.ค่าน า้มันดีเซล และในปี 2549 มีค่าใช้จ่ายตามแต่ละประเภทพลังงานต่อ
ค่าใช้จ่ายพลังงานรวม อยู่ ท่ี ร้อยละ 43.03 , 34.66 , 6.10 , 56.75 , 44.6 , 0.009 และ 12.14 
ตามล าดบั ในปี 2554 มีคา่ใช้จ่ายตามแตล่ะประเภทพลงังานต่อคา่ใช้จ่ายพลงังานรวม อยู่ท่ีร้อย
ละ 38.45 , 33.34 , 3.94 , 61.18 , 46.80 , 0.369 และ 14 ตามล าดับ ในปี 2560 มีค่าใช้จ่าย
ตามแตล่ะประเภทพลงังานต่อค่าใช้จ่ายพลงังานรวม อยู่ท่ีร้อยละ 34.15 , 29.39 , 3.66 , 65.65 , 
53.71 , 0.189 และ 11.74 ตามล าดบั  

จากผลการศกึษา สามารถวิเคราะห์และอธิบายผลได้ดงันี ้คา่ใช้จา่ยพลงังานรวมของ
ครัวเรือนมีปริมาณเพิ่มสงูขึน้ในทกุปีท่ีได้ท าการศกึษา เน่ืองจากภาคใต้เป็นภาคท่ีมีความสวยงาม
ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ จึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคญัของประเทศไทย และมีการใช้พลงังาน
สูงกว่าภาคท่ีอยู่อาศยัอ่ืน ซึ่งหากพิจารณาค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับพลงังานรวมเทียบกับรายได้และ
คา่ใช้จ่ายรวม มีปริมาณสงูถึงร้อยละ 17 ในปี 2560 หากพิจารณาแยกตามแตล่ะประเภทพลงังาน
นัน้ พบว่า ค่าใช้จ่ายพลังงานภายในบ้านต่อค่าใช้จ่ายรวมในปี 2554 และ 2560  นัน้ มีสัดส่วน
ลดลง ร้อยละ 11 และ ร้อยละ 21 เม่ือเทียบกับปี 2549 , ค่าไฟฟ้าต่อค่าใช้จ่ายพลงังานรวมในปี 
2554 และ 2560 มีสดัสว่นลดลง ร้อยละ 4 และ ร้อยละ 15 เม่ือเทียบกบัปี 2549 , คา่แก๊สหงุต้มตอ่
ค่าใช้จ่ายพลังงานรวม ในปี 2554 และ 2560 มีสัดส่วนลดลง ร้อยละ 35 และ ร้อยละ 40 ซึ่ง
ปริมาณสัดส่วนท่ีลดลงนีน้ัน้ อาจขยายตวัมาจากการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของครัวเรือน มีการ
ด ารงชีพและบริโภคอาหารนอกครัวเรือนมากขึน้เช่นเดียวกบัภาคท่ีอยู่อาศยัอ่ืน ๆ และถึงแม้ว่าจะ
เป็นภูมิภาคแหล่งท่องเท่ียวแตก็่มีสดัส่วนการใช้พลงังานไฟฟ้าลดลง เน่ืองด้วยมีการรณรงค์ในการ
ประหยัดไฟฟ้าตามภาคอุตสาหกรรม โรงแรม เป็นต้นด้วยเช่นกัน, ค่าใช้จ่ายพลังงานใน
ยานพาหนะต่อค่าใช้จ่ายรวมในปี 2554 และ 2560 มีสัดส่วนเพิ่มขึน้ ร้อยละ 8 และ ร้อยละ 16 
เม่ือเทียบกับปี 2549 , ค่าน า้มันเบนซินต่อค่าใช้จ่ายพลงังานรวมในปี 2554 และ 2560 มีสดัส่วน
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 5 และ ร้อยละ 20 เม่ือเทียบกบัปี 2549, ค่าก๊าซ LPG/NGV ต่อคา่ใช้จ่ายพลงังาน
รวม ในปี 2554 และ 2560 มีสัดส่วนเพิ่มขึน้ ร้อยละ 4,000 และ ร้อยละ 2,000 เม่ือเทียบกับปี 
2549 , คา่น า้มนัดีเซลตอ่คา่ใช้จา่ยพลงังานรวมในปี 2554 และ 2560 มีสดัส่วนเพิ่มขึน้ ร้อยละ 15 
และลดลง ร้อยละ 3 เม่ือเทียบกับปี 2549  อาจเป็นผลมาจากการยงัคงใช้พลงังานเบนซิน และมี
พลงังานทดแทนอยา่ง LPG/NGV เพ่ือใช้ในการขบัเคล่ือนพาหนะ 
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ตาราง 18 ลกัษณะทัว่ไปของครัวเรือนในภาคใต้และคา่ใช้จา่ยด้านพลงังานของครัวเรือนแยก
ตามแตล่ะประเภทของพลงังาน ปี 2549 , 2554 และ 2560 
 

ภาคใต้  ปี 2549 ปี 2554 ปี 2560 
จ านวนครัวเรือนตวัอย่าง 6,173 6,077 6,769 

ขนาดของครัวเรือนเฉล่ีย    
ร้อยละ ของ ครัวเรือนท่ีมี 1-2 คน 33.9 40.9 44.3 
                  ครัวเรือนท่ีมี 3-4 คน 43.6 41.1 38.7 

                  ครัวเรือนท่ีมีมากกวา่ 4 คน 22.5 18.0 17.0 
การศกึษาของหวัหน้าครัวเรือน                (ร้อยละ)    

ประถมศกึษา 57.4 54.8 53.7 
มธัยมศกึษา 24.6 26.5 27.0 
อดุมศกึษา 18.0 18.8 19.3 

รายได้ทัง้สิน้ของครัวเรือนเฉล่ียตอ่เดือน    
ร้อยละ ของ รายได้ไมเ่กิน 15,000 บาทตอ่เดือน 53.7 38.7 38.1 

รายได้15,000 -30,000  บาทตอ่เดือน 28.8 33.9 34.6 
รายได้มากกวา่ 30,000 บาทตอ่เดือน 17.5 27.4 27.2 

คา่ใช้จา่ยทัง้สิน้ของครัวเรือนเฉล่ียตอ่เดือน    
ร้อยละของคา่ใช้จา่ย ไมเ่กิน 15,000 บาทตอ่เดือน 60.3 47.1 41.5 

คา่ใช้จา่ย 15,000 -30,000  บาทตอ่เดือน 29.1 37.3 38.2 
คา่ใช้จา่ย มากกวา่ 30,000 บาทตอ่เดือน 10.6 15.6 20.3 

 
 
 
 
 
 
 



  108 

ตาราง 18 (ตอ่) 
 

ภาคใต้  ปี 2549 ปี 2554 ปี 2560 

รายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียของครัวเรือน (1) 20,924.78 28,430.66 27,489.47 
คา่ใช้จา่ยรวมทัง้สิน้เฉล่ียของครัวเรือน (2) 16,504.35 19,963.29 21,709.68 

คา่ใช้จา่ยพลงังานรวมเฉล่ียของครัวเรือน  (3) 1,640.45 2,144.51 3,203.21 

ร้อยละ ของ คา่ใช้จา่ยพลงังานประเภทตา่ง ๆ 
คชจ.พลงังานรวมตอ่รายได้รวม (3)/(1) 10.12 9.69 17.21 

คชจ.พลงังานรวมตอ่ คา่ใช้จ่าย รวม  (3)/(2) 10.27 10.47 14.71 

คชจ.พลงังานท่ีใช้ภายในบ้านตอ่ คชจ.พลงังานรวม 43.03 38.45 34.15 
คา่ไฟฟ้าตอ่ คชจ. พลงังานรวม 34.66 33.34 29.39 

คา่แก๊สหงุต้มตอ่ คชจ. พลงังานรวม 6.10 3.94 3.66 

คชจ.พลงังานในยานพาหนะตอ่ คชจ.พลงังานรวม 56.75 61.18 65.65 
คา่น า้มนัเบนซินตอ่ คชจ. พลงังานรวม 44.6 46.80 53.71 
คา่ก๊าซ LPG/NGV ตอ่ คชจ. พลงังานรวม 0.009 0.369 0.189 

คา่น า้มนัดีเซลตอ่ คชจ. พลงังานรวม 12.14 14.00 11.74 

 
ท่ีมา: สรุปโดยผู้วิจยั ข้อมลูโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ส านกังาน

สถิต ิปี 2549 , 2554 และ 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  109 

1.6.1 ภาคใต้ (เขตเมือง) 
 

ตาราง 19 ลกัษณะทัว่ไปของครัวเรือนในภาคใต้ (เขตเมือง) และคา่ใช้จา่ยด้านพลงังานของ
ครัวเรือนแยกตามแตล่ะประเภทของพลงังาน ปี 2549 , 2554 และ 2560 
 

ภาคใต้ (เขตเมือง) ปี 2549 ปี 2554 ปี 2560 
จ านวนครัวเรือนตวัอย่าง 3,610 3,508 3,883 

ขนาดของครัวเรือนเฉล่ีย    
ร้อยละ ของ ครัวเรือนท่ีมี 1-2 คน 37.9 47.3 49.5 
                  ครัวเรือนท่ีมี 3-4 คน 42.9 38.3 36.3 

                  ครัวเรือนท่ีมีมากกวา่ 4 คน 19.2 14.3 14.2 
การศกึษาของหวัหน้าครัวเรือน                (ร้อยละ)    

ประถมศกึษา 47.3 44.4 44.8 
มธัยมศกึษา 27.8 29.0 29.3 
อดุมศกึษา 24.9 26.6 25.9 

รายได้ทัง้สิน้ของครัวเรือนเฉล่ียตอ่เดือน    
ร้อยละ ของ รายได้ไมเ่กิน 15,000 บาทตอ่เดือน 47.8 37.7 33.8 

รายได้15,000 -30,000  บาทตอ่เดือน 30.5 32.9 34.9 
รายได้มากกวา่ 30,000 บาทตอ่เดือน 21.7 29.4 31.3 

คา่ใช้จา่ยทัง้สิน้ของครัวเรือนเฉล่ียตอ่เดือน    
ร้อยละของคา่ใช้จา่ย ไมเ่กิน 15,000 บาทตอ่เดือน 53.8 44.0 37.0 

คา่ใช้จา่ย 15,000 -30,000  บาทตอ่เดือน 33.0 38.2 38.7 
คา่ใช้จา่ย มากกวา่ 30,000 บาทตอ่เดือน 13.2 17.8 24.4 
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ตาราง 19 (ตอ่) 
 

ภาคใต้ (เขตเมือง) ปี 2549 ปี 2554 ปี 2560 

รายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียของครัวเรือน (1) 23,359.21 31,107.73 29,970.11 
คา่ใช้จา่ยรวมทัง้สิน้เฉล่ียของครัวเรือน (2) 18,211.54 21,112.60 23,494.68 

คา่ใช้จา่ยพลงังานรวมเฉล่ียของครัวเรือน  (3) 1,755.28 2,210.19 3,418.86 

ร้อยละ ของ คา่ใช้จา่ยพลงังานประเภทตา่ง ๆ 
คชจ.พลงังานรวมตอ่รายได้รวม (3)/(1) 9.49 9.45 18.38 

คชจ.พลงังานรวมตอ่ คา่ใช้จ่าย รวม  (3)/(2) 9.85 10.06 14.23 

คชจ.พลงังานท่ีใช้ภายในบ้านตอ่ คชจ.พลงังานรวม 43.84 40.41 35.17 
คา่ไฟฟ้าตอ่ คชจ. พลงังานรวม 36.87 36.44 31.28 

คา่แก๊สหงุต้มตอ่ คชจ. พลงังานรวม 5.64 3.19 3.04 

คชจ.พลงังานในยานพาหนะตอ่ คชจ.พลงังานรวม 55.96 59.22 64.65 
คา่น า้มนัเบนซินตอ่ คชจ. พลงังานรวม 42.51 45.13 53.42 
คา่ก๊าซ LPG/NGV ตอ่ คชจ. พลงังานรวม 0.016 0.469 0.211 

คา่น า้มนัดีเซลตอ่ คชจ. พลงังานรวม 13.43 13.61 11.01 
 

ท่ีมา: สรุปโดยผู้วิจยั ข้อมลูโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ส านกังาน
สถิต ิปี 2549 , 2554 และ 2560 
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จากตาราง 19 มีจ านวนครัวเรือนตวัอย่างในเขตเมือง ในปี 2549 , 2554 และ 2560  
มีอยูท่ี่ 3,610 , 3,508 และ 3,883 ครัวเรือน ตามล าดบั  

ขนาดของครัวเรือนเฉล่ียต่อครัวเรือน ซึ่งจ าแนกเป็นครัวเรือนท่ีมีขนาด 1 – 2 คน , 
ครัวเรือนท่ีมีขนาด 3 – 4 คน และครัวเรือนท่ีมีขนาดมากกว่า 4 คน  ในปี 2549 จะพบว่าข้อมูล
ขนาดของครัวเรือนเป็นร้อยละ 37.9 , 42.9 และ 19.2 ในปี 2554 จะพบว่าข้อมูลขนาดของ
ครัวเรือนเป็นร้อยละ 47.3 , 38.3 และ 14.3 และในปี 2560 จะพบวา่ข้อมลูขนาดของครัวเรือนเป็น
ร้อยละ 49.5 , 36.3และ 14.2 

การศึกษาของหัวห น้าค รัวเรือน  ได้แบ่งระดับการศึกษาเป็น  3 ระดับ  คือ 
ประถมศึกษา , มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งในปี 2549 พบระดับการศึกษาของหัวหน้า
ครัวเรือนเป็นร้อยละ 47.3 , 27.8 และ 24.9 ในปี 2554 พบระดบัการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน
เป็นร้อยละ 44.4 , 29 และ 26.6และในปี 2560 พบระดบัการศึกษาของหวัหน้าครัวเรือนเป็นร้อย
ละ 44.8 , 29.3 และ 25.9 

รายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน และค่าใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของ
ครัวเรือนนัน้ ทางผู้วิจยัได้แบง่ช่วงของรายได้และคา่ใช้จ่ายเป็น 3 ช่วง ช่วงแรก คือ ไม่เกิน 15,000 
บาทต่อเดือน ช่วงท่ีสอง คือ15,000 – 30,000 บาทต่อเดือน และช่วงท่ีสาม คือ มากกว่า 30,000 
บาทต่อเดือน เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์กลุ่มจ านวนตวัอย่างของครัวเรือนได้ชดัเจนยิ่งขึน้ ซึ่งในปี 
2549 พบรายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนตามท่ีได้แบ่งช่วงเป็น  ร้อยละ 47.8 , 30.5  และ 
21.7 และค่าใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน เป็นร้อยละ 53.8 , 33 และ 13.2 ในปี 2554 
พบรายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนตามท่ีแบ่งช่วงได้เป็น ร้อยละ 37.7 , 32.9 และ 29.4 
และค่าใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน เป็นร้อยละ 44 , 38.2 และ 17.8 และในปี 2560 
พบรายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนตามท่ีแบ่งช่วงได้เป็น  ร้อยละ 33.8 , 34.9 และ 31.3 
และคา่ใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนของครัวเรือน เป็นร้อยละ 37 , 38.7 และ 24.4 แตห่ากพิจารณา
เป็นจ านวนเงินรายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนต่อครัวเรือนของภาคใต้ในเขตเมือง จะพบว่า ในปี 
2549 , 2554 และ 2560 ครัวเรือนมีรายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือน เป็นจ านวนเงิน 23,359.21 
บาท , 31,107.73 บาท และ 29,970.11 บาท และมีคา่ใช้จ่ายรวมทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนตอ่ครัวเรือน
ของภาคใต้ในเขตเมือง ใน ปี  2549 , 2554 และ 2560 เป็นจ านวนเงิน  18,211.54 บาท  , 
21,112.60 บาท และ 23,494.68 บาท 

ค่าใช้จ่ายพลังงานรวมเฉล่ียต่อเดือนต่อครัวเรือน ในปี 2549 , 2554 และ 2560 
พบว่าเป็นจ านวน 1,755.28 บาท , 2,210.19 บาท และ 3,418.86 บาท ซึ่งมีสดัส่วนเพิ่มขึน้ร้อยละ 
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26 ในปี 2554 และเพิ่มขึน้ร้อยละ 95 ในปี 2560 เม่ือเทียบกับปี 2549 และมีสดัส่วนเพิ่มขึน้ ร้อย
ละ 55 ในปี 2560 เม่ือเทียบกับปี 2554 เช่นเดียวกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าครัวเรือนมีปริมาณการใช้
พลงังานรวมในปริมาณท่ีเพิ่มสูงขึน้ในทกุปีท่ีได้ท าการศกึษา หากพิจารณาคา่ใช้จ่ายพลงังานรวม
ต่อรายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน ในปี 2549 , 2554 และ 2560 อยู่ท่ีร้อยละ 9.49 , 
9.45 และ 18.38 แตห่ากพิจารณาคา่ใช้จ่ายพลงังานรวมตอ่คา่ใช้จ่ายรวมทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนของ
ครัวเรือน จะอยูท่ี่ร้อยละ 9.85 , 10.06 และ 14.23 ตามล าดบั 

หากพิจารณาคา่ใช้จา่ยแยกตามแตล่ะประเภทพลงังานตอ่คา่ใช้จ่ายพลงังานรวม ซึ่ง
ได้แบ่งประเภทไว้เป็น 7 ประเภท ดงันี ้ 1.ค่าใช้จ่ายพลังงานท่ีใช้ภายในบ้าน , 2.ค่าไฟฟ้า , 3.ค่า
แก๊สหุงต้ม , 4.ค่าใช้จ่ายพลงังานในยานพาหนะ , 5.ค่าน า้มนัเบนซิน , 6.ค่าก๊าซ LPG/NGV และ 
7.คา่น า้มนัดีเซล และในปี 2549 มีค่าใช้จ่ายตามแตล่ะประเภทพลงังานตอ่คา่ใช้จ่ายพลงังานรวม 
อยู่ท่ีร้อยละ 43.84 , 36.87 , 5.64 , 55.96 , 42.51 , 0.016 และ 13.43 ตามล าดับ ในปี 2554 มี
คา่ใช้จา่ยตามแตล่ะประเภทพลงังานตอ่คา่ใช้จา่ยพลงังานรวม อยูท่ี่ร้อยละ 40.41 , 36.44 , 3.19 , 
59.22 , 45.13 , 0.469 และ 13.61 ตามล าดบั ในปี 2560 มีค่าใช้จ่ายตามแต่ละประเภทพลงังาน
ต่อค่าใช้จ่ายพลังงานรวม อยู่ท่ี ร้อยละ 35.17 , 31.28 , 3.04 , 64.65 , 53.42 , 0.211 และ 11.01 
ตามล าดบั  
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1.6.2 ภาคใต้ (เขตชนบท) 
 

ตาราง 20 ลกัษณะทัว่ไปของครัวเรือนในภาคใต้ (เขตชนบท) และคา่ใช้จา่ยด้านพลงังานของ
ครัวเรือนแยกตามแตล่ะประเภทของพลงังาน ปี 2549 , 2554 และ 2560 
 

ภาคใต้ (เขตชนบท) ปี 2549 ปี 2554 ปี 2560 
จ านวนครัวเรือนตวัอย่าง 2,563 2,569 2,886 

ขนาดของครัวเรือนเฉล่ีย    
ร้อยละ ของ ครัวเรือนท่ีมี 1-2 คน 28.4 32.2 37.4 
                  ครัวเรือนท่ีมี 3-4 คน 44.6 44.9 41.9 

                  ครัวเรือนท่ีมีมากกวา่ 4 คน 27.0 23.0 20.7 
การศกึษาของหวัหน้าครัวเรือน                (ร้อยละ)    

ประถมศกึษา 72.6 69.3 66.2 
มธัยมศกึษา 19.9 22.9 23.8 
อดุมศกึษา 7.6 7.8 10.1 

รายได้ทัง้สิน้ของครัวเรือนเฉล่ียตอ่เดือน    
ร้อยละ ของ รายได้ไมเ่กิน 15,000 บาทตอ่เดือน 62.0 40.1 44.0 

รายได้15,000 -30,000  บาทตอ่เดือน 26.3 35.2 34.2 
รายได้มากกวา่ 30,000 บาทตอ่เดือน 11.7 24.7 21.8 

คา่ใช้จา่ยทัง้สิน้ของครัวเรือนเฉล่ียตอ่เดือน    
ร้อยละของคา่ใช้จา่ย ไมเ่กิน 15,000 บาทตอ่เดือน 69.6 51.4 47.6 

คา่ใช้จา่ย 15,000 -30,000  บาทตอ่เดือน 23.5 36.0 37.6 
คา่ใช้จา่ย มากกวา่ 30,000 บาทตอ่เดือน 6.9 12.6 14.8 
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ตาราง 20 (ตอ่) 
 

ภาคใต้ (เขตชนบท) ปี 2549 ปี 2554 ปี 2560 
รายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียของครัวเรือน (1) 17,497.96 24,768.51 24,158.10 
คา่ใช้จา่ยรวมทัง้สิน้เฉล่ียของครัวเรือน (2) 14,099.77 18,392.06 19,308.03 

คา่ใช้จา่ยพลงังานรวมเฉล่ียของครัวเรือน  (3) 1,478.64 2,054.83 2,912.98 
ร้อยละ ของ คา่ใช้จา่ยพลงังานประเภทตา่ง ๆ 

คชจ.พลงังานรวมตอ่รายได้รวม (3)/(1) 11.01 10.02 15.64 
คชจ.พลงังานรวมตอ่ คา่ใช้จ่าย รวม  (3)/(2) 10.87 11.03 15.35 

คชจ.พลงังานท่ีใช้ภายในบ้านตอ่ คชจ.พลงังานรวม 41.90 35.78 32.78 
คา่ไฟฟ้าตอ่ คชจ. พลงังานรวม 31.55 29.11 26.84 

คา่แก๊สหงุต้มตอ่ คชจ. พลงังานรวม 6.74 4.97 4.49 
คชจ.พลงังานในยานพาหนะตอ่ คชจ.พลงังานรวม 57.87 63.86 67.01 

คา่น า้มนัเบนซินตอ่ คชจ. พลงังานรวม 47.54 49.09 54.11 
คา่ก๊าซ LPG/NGV ตอ่ คชจ. พลงังานรวม 0.00 0.232 0.160 
คา่น า้มนัดีเซลตอ่ คชจ. พลงังานรวม 10.33 14.54 12.73 

 
ท่ีมา: สรุปโดยผู้วิจยั ข้อมลูโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ส านกังาน

สถิต ิปี 2549 , 2554 และ 2560 
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จากตาราง 20 มีจ านวนครัวเรือนตวัอย่างในเขตชนบท ในปี 2549 , 2554 และ 2560  
อยูท่ี่ 2,563 , 2,569 และ 2,886 ครัวเรือน ตามล าดบั  

ขนาดของครัวเรือนเฉล่ียต่อครัวเรือน ซึ่งจ าแนกเป็นครัวเรือนท่ีมีขนาด 1 – 2 คน , 
ครัวเรือนท่ีมีขนาด 3 – 4 คน และครัวเรือนท่ีมีขนาดมากกว่า 4 คน  ในปี 2549 จะพบว่าข้อมูล
ขนาดของครัวเรือนเป็นร้อยละ 28.4 , 44.6 และ 27 ในปี 2554 จะพบว่าข้อมลูขนาดของครัวเรือน
เป็นร้อยละ 32.2 , 44.9 และ 23 และในปี 2560 จะพบว่าข้อมูลขนาดของครัวเรือนเป็นร้อยละ 
37.4 , 41.9 และ 20.7 

การศึกษาของหัวห น้าค รัวเรือน  ได้แบ่งระดับการศึกษาเป็น  3 ระดับ  คือ 
ประถมศึกษา , มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งในปี 2549 พบระดับการศึกษาของหัวหน้า
ครัวเรือนเป็นร้อยละ 72.6 , 19.9 และ 7.6 ในปี 2554 พบระดบัการศกึษาของหวัหน้าครัวเรือนเป็น
ร้อยละ 69.3 , 22.9 และ 7.8 และในปี 2560 พบระดบัการศึกษาของหวัหน้าครัวเรือนเป็นร้อยละ 
66.2 , 23.8 และ 10.1 

รายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน และค่าใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของ
ครัวเรือนนัน้ ทางผู้วิจยัได้แบง่ช่วงของรายได้และคา่ใช้จ่ายเป็น 3 ช่วง ช่วงแรก คือ ไม่เกิน 15,000 
บาทต่อเดือน ช่วงท่ีสอง คือ15,000 – 30,000 บาทต่อเดือน และช่วงท่ีสาม คือ มากกว่า 30,000 
บาทต่อเดือน เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์กลุ่มจ านวนตวัอย่างของครัวเรือนได้ชดัเจนยิ่งขึน้ ซึ่งในปี 
2549 พบรายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนตามท่ีได้แบ่งช่วงเป็น  ร้อยละ 62 , 26.3 และ 
11.7 และคา่ใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนของครัวเรือน เป็นร้อยละ 69.6 , 23.5 และ 6.9 ในปี 2554 
พบรายได้ทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนตามท่ีแบ่งช่วงได้เป็น  ร้อยละ 40.1 , 35.2 และ 24.7 
และค่าใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน เป็นร้อยละ 51.4 , 36 และ 12.6 และในปี 2560 
พบรายได้ทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนของครัวเรือนตามท่ีแบง่ช่วงได้เป็น ร้อยละ 44 , 34.2 และ 21.8 และ
ค่าใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน เป็นร้อยละ 47.6 , 37.6 และ 14.8 แต่หากพิจารณา
เป็นจ านวนเงินรายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนต่อครัวเรือนของภาคใต้ในเขตชนบท จะพบว่า ในปี 
2549 , 2554 และ 2560 ครัวเรือนมีรายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือน เป็นจ านวนเงิน 17,497.96 
บาท , 24,768.51 บาท และ 24,158.10 บาท และมีคา่ใช้จ่ายรวมทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนตอ่ครัวเรือน
ของภาคใต้ในเขตชนบท ในปี  2549 , 2554 และ 2560 เป็นจ านวนเงิน 14,099.77 บาท , 
18,392.06 บาท และ 19,308.03 บาท 

ค่าใช้จ่ายพลังงานรวมเฉล่ียต่อเดือนต่อครัวเรือน ในปี 2549 , 2554 และ 2560 
พบว่าเป็นจ านวน 1,478.64 บาท , 2,054.83 บาท และ 2,912.98 บาท ซึ่งมีสดัส่วนเพิ่มขึน้ร้อยละ 
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39 ในปี 2554 และเพิ่มขึน้ร้อยละ 97 ในปี 2560 เม่ือเทียบกับปี 2549 และมีสดัส่วนเพิ่มขึน้ ร้อย
ละ 42 ในปี 2560 เม่ือเทียบกับปี 2554 เช่นเดียวกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าครัวเรือนมีปริมาณการใช้
พลงังานรวมในปริมาณท่ีเพิ่มสูงขึน้ในทกุปีท่ีได้ท าการศกึษา หากพิจารณาคา่ใช้จ่ายพลงังานรวม
ตอ่รายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียตอ่เดือนของครัวเรือน ในปี 2549 , 2554 และ 2560 อยู่ท่ีร้อยละ 11.01 , 
10.02 และ 15.64 แต่หากพิจารณาค่าใช้จ่ายพลังงานรวมต่อค่าใช้จ่ายรวมทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือน
ของครัวเรือน จะอยู่ท่ีร้อยละ 10.87 , 11.03 และ 15.35 ตามล าดบั ซึ่งหากเทียบกับภาคใต้ (เขต
เมือง) คา่ใช้จา่ยพลงังานรวมในเขตชนบทมีคา่ใช้จา่ยท่ีต ่ากว่า 

หากพิจารณาคา่ใช้จา่ยแยกตามแตล่ะประเภทพลงังานตอ่คา่ใช้จ่ายพลงังานรวม ซึ่ง
ได้แบ่งประเภทไว้เป็น 7 ประเภท ดงันี ้ 1.ค่าใช้จ่ายพลงังานท่ีใช้ภายในบ้าน , 2.ค่าไฟฟ้า , 3.ค่า
แก๊สหุงต้ม , 4.ค่าใช้จ่ายพลงังานในยานพาหนะ , 5.ค่าน า้มนัเบนซิน , 6.ค่าก๊าซ LPG/NGV และ 
7.คา่น า้มนัดีเซล และในปี 2549 มีค่าใช้จ่ายตามแตล่ะประเภทพลงังานตอ่คา่ใช้จ่ายพลงังานรวม 
อยู่ ท่ี ร้อยละ 41.90 , 31.55 , 6.74 , 57.87 , 47.54 , 0.00 และ 10.33 ตามล าดับ ในปี 2554 มี
คา่ใช้จา่ยตามแตล่ะประเภทพลงังานตอ่คา่ใช้จา่ยพลงังานรวม อยูท่ี่ร้อยละ 35.78 , 29.11 , 4.97 , 
63.86 , 49.09 , 0.232และ 14.54 ตามล าดบั ในปี 2560 มีค่าใช้จ่ายตามแต่ละประเภทพลงังาน
ต่อค่าใช้จ่ายพลังงานรวม อยู่ท่ีร้อยละ 32.78 , 26.84 , 4.49 , 67.01 , 54.11 , 0.160 และ 12.73 
ตามล าดบั  
 

2. ผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของภาคครัวเรือน 
จากข้อมูลและสมมติฐานท่ีได้ก าหนดไว้สามารถน าผลท่ีได้จากการวิเคราะห์มา

เปรียบเทียบโครงสร้างค่าใช้จ่ายด้านพลงังานของภาคครัวเรือน จากจ านวนตวัอย่างครัวเรือนท่ีใช้
วิเคราะห์ในปี 2549 จ านวน 44,918 ครัวเรือน , ปี 2554 จ านวน 42,083 ครัวเรือน และปี 2560 
จ านวน 43,210 ครัวเรือน แยกตามกลุม่พลงังานได้ดงันี ้

2.1 ค่าใช้จ่ายพลังงานรวม 
จากสมการในตาราง 21 ค่า Adjust R2 ของสมการ แสดงให้เห็นว่าตัวแปรรายได้ , 

ขนาดของครัวเรือน , ระดบัการศึกษาของหวัหน้าครัวเรือน , เขตท่ีอยู่อาศยั และภาคท่ีอยู่อาศยั 
สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของค่าใช้จ่ายพลงังานรวมได้ร้อยละ 34.53 ในปี 2549 , ร้อยละ 
33.25 ในปี 2554 และร้อยละ 35.72 ส าหรับปี 2560 

เม่ือเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายขัน้ต ่าเพ่ือการยงัชีพ ตามการศึกษาของ เยาวลกัษณ์ สม
ค า (2552) ทางด้านพลังงานรวมของครัวเรือน ในปี 2549 , ปี 2554 และปี 2560 มีค่าเท่ากับ 
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381.676 บาท , 487.758 บาท และ 1,031.810 บาท ตามล าดบั แสดงให้เห็นว่า ครัวเรือนมีการ
บริโภคเพ่ือการยงัชีพเพิ่มขึน้ ในปี 2554 และ 2560 

เม่ือเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรรายได้ของครัวเรือน ในปี 2549 มีค่า
เท่ากับ 0.017 และส าหรับปี 2554 มีค่าเท่ากับ 0.008 และในปี 2560 มีค่าเท่ากับ 0.020 เม่ือ
ทดสอบทางสถิติด้วย ค่า f-statisticsมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ในทาง
เศรษฐศาสตร์สามารถอธิบายได้ว่า เม่ือครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึน้ 1 บาท จะท าให้มีค่าใช้จ่าย
ทางด้านพลังงานรวมเพิ่มขึน้ 0.017 บาท ในปี 2549 และเพิ่มขึน้ 0.008 บาท ในปี 2554 และ
เพิ่มขึน้ 0.020 บาท ในปี 2560 แสดงได้เห็นว่า การกระตุ้นค่าใช้จ่ายด้วยตวัแปรรายได้ ส่งผลต่อ
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานรวมของครัวเรือนท่ีเพิ่มขึน้ในสัดส่วนท่ีไม่สูงมากนัก สอดคล้องกับข้อ
สมมตฐิานในการวิจยั 

เม่ือเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรขนาดครัวเรือน ในปี  2549 มีค่าเท่ากับ 
297.707 และส าหรับปี 2554 มีค่าเท่ากับ 421.401 และมีค่าเท่ากับ 629.174 ในปี 2560 เม่ือ
ทดสอบทางสถิติด้วยคา่ f-statisticsมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ซึ่งในทาง
เศรษฐศาสตร์สามารถอธิบายได้ว่า ถ้าจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเพิ่มขึน้ 1 คน จะท าให้คา่ใช้จ่าย
ด้านพลังงานรวมเพิ่มขึน้ 297.707 บาทในปี 2549 เพิ่มขึน้ 421.401 บาทในปี 2554 และเพิ่มขึน้ 
629.174 บาทในปี 2560 เช่นเดียวกนั แสดงให้เห็นได้ว่าขนาดของครัวเรือนมีอิทธิพลตอ่คา่ใช้จ่าย
ด้านพลงังานรวมท่ีเพิ่มสงูขึน้ในทกุ ๆ ปีท่ีท าการศกึษา สอดคล้องกบัข้อสมมตฐิานในการวิจยั 

เม่ือเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน 
พบว่า ระดบัมัธยมศึกษา ในปี 2549 มีค่าเท่ากับ 454.076 และในปี 2554 มีค่าเท่ากับ 554.813 
และมีค่าเท่ากับ  673.761 ในปี  2560 เม่ือเทียบกับระดับประถมศึกษา หากพิจารณาใน
ระดบัอุดมศึกษา พบว่า ในปี 2549 มีค่าเท่ากับ 1452.745 และในปี 2554 มีค่าเท่ากับ 1900.328 
และมีคา่เท่ากบั 2390.732 ในปี 2560 เม่ือเทียบกับระดบัประถมศกึษา โดยทดสอบทางสถิติด้วย
คา่ f-statisticsมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ซึง่ในทางเศรษฐศาสตร์สามารถ
อธิบายได้วา่ หวัหน้าครัวเรือนท่ีมีระดบัการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษา จะมีคา่ใช้จ่ายด้านพลงังาน
รวมสูงกว่าหัวหน้าครัวเรือนในระดับประถมศึกษาอยู่ 454.076 บาท ในปี 2549 และ 554.813 
บาท ในปี 2554 และ 673.761 บาท ในปี 2560 ตามล าดับ และหากหัวหน้าครัวเรือนท่ีมีระดับ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา จะมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานรวมสูงกว่าหัวหน้าครัวเรือนในระดับ
ประถมศึกษา อยู่ท่ี 1,452.745 บาท ในปี 2549 และ 1,900.328 บาท ในปี 2554 และ 2,390.732 
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บาท ในปี 2560 ตามล าดบั แสดงให้เห็นว่า ระดบัการศกึษาท่ีสงูขึน้จะส่งผลตอ่คา่ใช้จ่ายพลงังาน
รวมของครัวเรือนให้เพิ่มสงูขึน้ด้วยเชน่เดียวกนั สอดคล้องกบัข้อสมมตฐิานในการวิจยั 

เม่ือเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรเขตท่ีอยู่อาศัยในเขตเมือง พบว่า ในปี 
2549 มีค่าเท่ากับ 120.368 และในปี 2554 มีค่าเท่ากับ 112.463 และมีค่าเท่ากับ 146.369 ในปี 
2560 เม่ือเทียบกบัเขตชนบท โดยทดสอบทางสถิติด้วยคา่ f-statisticsมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ในทางเศรษฐศาสตร์ สามารถอธิบายได้ว่า ครัวเรือนท่ีอยู่ในเขตเมือง จะมี
คา่ใช้จ่ายด้านพลงังานรวมสงูกว่าในเขตชนบท ในปี 2549 อยูท่ี่ 120.368 บาท และ 112.463 บาท 
ในปี 2554 และ 146.369 บาท ในปี 2560 แสดงให้เห็นว่า เขตท่ีอยู่อาศยัเป็นตวัแปรปัจจยัท่ีส่งผล
ตอ่คา่ใช้จ่ายด้านพลงังานรวมของครัวเรือนให้เพิ่มขึน้ ซึ่งในเขตเมืองจะมีคา่ใช้จา่ยท่ีสงูกว่าในเขต
ชนบท สอดคล้องกบัข้อสมมตฐิานในการวิจยั 

ส าหรับค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรภาคท่ีอยู่อาศัย เม่ือเทียบกับกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ภาคกลาง ในปี 2549 มีค่าเท่ากับ -347.642 และในปี 2554 มีค่าเท่ากับ -399.722 และมี
คา่เท่ากับ -844.434 ในปี 2560 ภาคเหนือ ในปี 2549 มีค่าเท่ากับ -618.864 และในปี 2554 มีค่า
เท่ากับ -719.427 และมีค่าเท่ากับ -1296.694 ในปี 2560 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในปี 2549 มี
คา่เท่ากบั -735.896 และในปี 2554 มีคา่เท่ากบั -799.907 และมีคา่เท่ากบั -1525.194 ในปี 2560 
ภาคใต้ ในปี 2549 มีคา่เท่ากบั -513.519 และในปี 2554 มีคา่เท่ากบั -406.147 และมีคา่เท่ากบั - 
946.23ในปี 2560 โดยทดสอบทางสถิติด้วยค่า f-statisticsมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 99 ในทางเศรษฐศาสตร์ สามารถอธิบายได้ว่า ภาคกลาง มีคา่ใช้จ่ายด้านพลงังาน
รวมของครัวเรือนต ่ากว่าในกรุงเทพมหานคร อยู่ท่ี 347.642 บาท ในปี 2549 และ 399.722 บาท 
ในปี 2554 และ 844.434 บาทในปี 2560 ในภาคเหนือ มีค่าใช้จ่ายด้านพลงังานรวมของครัวเรือน
ต ่ากว่าในกรุงเทพมหานคร อยู่ท่ี 618.864 บาท ในปี 2549 และ 719.427 บาท ในปี 2554 และ 
1,296.694 บาทในปี 2560 ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานรวมของ
ครัวเรือนต ่ากว่าในกรุงเทพมหานคร อยู่ท่ี 735.896 บาท ในปี 2549 และ 799.907 บาท ในปี 
2554 และ 1,525.194 บาทในปี 2560 และสุดท้ายภาคใต้ มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานรวมของ
ครัวเรือนต ่ากว่าในกรุงเทพมหานคร อยู่ท่ี 513.519 บาท ในปี 2549 และ 406.147 บาท ในปี 
2554 และ 946.23 บาทในปี 2560 แสดงให้เห็นวา่ ภาคท่ีอยูอ่าศยัส่งผลตอ่คา่ใช้จ่ายด้านพลงังาน
รวมของภาคครัวเรือนเพิ่ มสูงขึ น้ ในทุกปี ท่ี ท าการศึกษาในปริมาณ ท่ีแตกต่างกัน  โดย
กรุงเทพมหานครมีค่าใช้จ่ายพลงังานรวมสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ภาคกลาง , ภาคใต้ , ภาคเหนือ 
และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตามล าดบั สอดคล้องกบัข้อสมมตฐิานในการวิจยั 
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ตาราง 21 คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปร , คา่สถิตท่ีิได้จากการทดสอบแบบจ าลองคา่ใช้จ่ายด้าน
พลงังานของครัวเรือน ประเภทคา่ใช้จา่ยพลงังานรวม ปี 2549 , 2554 และ 2560 
 

ตัวแปรปัจจัย 
พลังงานรวม 

ปี 2549 ปี 2554 ปี 2560 

จ านวนครัวเรือนตวัอย่าง 44,918 42,083 43,210 
คา่คงท่ี 381.676*** 487.758*** 1031.810*** 
รายได้ของครัวเรือน 0.017*** 0.008*** 0.020*** 
ขนาดของครัวเรือน 297.707*** 421.401*** 629.174*** 
ระดบัการศกึษาของหวัหน้าครัวเรือน  
(เทียบกบัประถมศกึษา) 

   

มธัยมศกึษา 454.076*** 554.813*** 673.761*** 
อดุมศกึษา 1452.745*** 1900.328*** 2390.732*** 

เขตท่ีอยูอ่าศยั (เทียบกบัเขตชนบท)    
เขตเมือง 120.368*** 112.463*** 146.369*** 

ภาคท่ีอยูอ่าศยั (เทียบกบั
กรุงเทพมหานคร) 

   

ภาคกลาง -347.642*** -399.722*** -844.434*** 
ภาคเหนือ -618.864*** -719.427*** -1296.694*** 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ -735.896*** -799.907*** -1525.194*** 
ภาคใต้ -513.519*** -406.147*** -946.23*** 

Adjust R square (ร้อยละ) 34.53 33.25 35.72 
F-statistic 2464.682 2193.081 2526.925 

 
ท่ีมา : สรุปโดยผู้วิจยั ข้อมลูโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ส านกังาน

สถิต ิปี 2549 , 2554 และ 2560 
หมายเหต:ุ *** คือ มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 
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2.2 ค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้า 
 
ตาราง 22 คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปร , คา่สถิตท่ีิได้จากการทดสอบแบบจ าลองคา่ใช้จ่ายด้าน
พลงังานของครัวเรือน ประเภทคา่ใช้จา่ยพลงังานรวม ปี 2549 , 2554 และ 2560 
 

ตัวแปรปัจจัย 
ไฟฟ้า 

ปี 2549 ปี 2554 ปี 2560 
จ านวนครัวเรือนตวัอย่าง 44,918 42,083 43,210 
คา่คงท่ี 343.270*** 419.66*** 557.449*** 
รายได้ของครัวเรือน 0.004*** 0.003*** 0.004*** 
ขนาดของครัวเรือน 78.277*** 96.514*** 121.728*** 
ระดบัการศกึษาของหวัหน้าครัวเรือน  
(เทียบกบัประถมศกึษา) 

   

มธัยมศกึษา 95.133*** 109.832*** 120.157*** 
อดุมศกึษา 257.479*** 327.706*** 382.306*** 

เขตท่ีอยูอ่าศยั (เทียบกบัเขตชนบท)    
เขตเมือง 108.336*** 134.203*** 102.361*** 

ภาคท่ีอยูอ่าศยั (เทียบกบักรุงเทพมหานคร)    
ภาคกลาง -297.196*** -340.411*** -387.645*** 
ภาคเหนือ -436.652*** -507.490*** -580.131*** 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ -494.312*** -578.027*** -700.507*** 
ภาคใต้ -425.542*** -476.944*** -591.645*** 

Adjust R square (ร้อยละ) 30.82 33.85 34.69 
F-statistic 2068.791 2216.103 2405.511 

 
ท่ีมา : สรุปโดยผู้วิจยั ข้อมลูโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ส านกังาน

สถิต ิปี 2549 , 2554 และ 2560 
หมายเหต:ุ *** คือ มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 
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จากสมการในตาราง 22 ค่า Adjust R2 ของสมการ แสดงให้เห็นว่าตัวแปรรายได้ , 
ขนาดของครัวเรือน , ระดบัการศึกษาของหวัหน้าครัวเรือน , เขตท่ีอยู่อาศยั และภาคท่ีอยู่อาศยั 
สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของคา่ใช้จ่ายพลงังานไฟฟ้าได้ร้อยละ 30.82 ในปี 2549 , ร้อยละ 
33.85 ในปี 2554 และร้อยละ 34.69 ส าหรับปี 2560 

เม่ือเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายขัน้ต ่าเพ่ือการยงัชีพทางด้านพลงังานไฟฟ้าของครัวเรือน 
ในปี 2549 , ปี 2554 และปี 2560 มีค่าเท่ากับ 343.270 บาท , 419.66 บาท และ 557.449 บาท 
ตามล าดบั แสดงให้เห็นว่า ครัวเรือนมีการบริโภคพลงังานไฟฟ้าเพ่ือการยงัชีพเพิ่มขึน้ ในปี 2554 
และ 2560 

เม่ือเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรรายได้ของครัวเรือน ในปี 2549 มีค่า
เท่ากับ 0.004 และส าหรับปี 2554 มีค่าเท่ากับ 0.003 และในปี 2560 มีค่าเท่ากับ 0.004 เม่ือ
ทดสอบทางสถิติด้วย ค่า f-statisticsมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ในทาง
เศรษฐศาสตร์สามารถอธิบายได้ว่า เม่ือครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึน้ 1 บาท จะท าให้มีค่าใช้จ่าย
ทางด้านพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึน้ 0.004 บาท ในปี 2549 และเพิ่มขึน้ 0.003 บาท ในปี 2554 และ
เพิ่มขึน้ 0.004 บาท ในปี 2560 แสดงได้เห็นว่า การกระตุ้นค่าใช้จ่ายด้วยตวัแปรรายได้ ส่งผลต่อ
คา่ใช้จ่ายด้านพลงังานไฟฟ้าของครัวเรือนท่ีเพิ่มขึน้ในสดัสว่นใกล้เคียงกนัในแตล่ะปี สอดคล้องกบั
ข้อสมมตฐิานในการวิจยั 

เม่ือเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรขนาดครัวเรือน ในปี  2549 มีค่าเท่ากับ 
78.277 และส าหรับปี 2554 มีคา่เท่ากบั 96.514 และมีคา่เท่ากบั 121.728 ในปี 2560 เม่ือทดสอบ
ทางสถิติด้วยค่า f-statisticsมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 ซึ่งในทาง
เศรษฐศาสตร์สามารถอธิบายได้ว่า ถ้าจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเพิ่มขึน้ 1 คน จะท าให้คา่ใช้จ่าย
ด้านพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึน้ 78.277 บาทในปี 2549 เพิ่มขึน้ 96.514 บาทในปี 2554 และเพิ่มขึน้ 
121.728 บาทในปี 2560 เช่นเดียวกนั แสดงให้เห็นได้ว่าขนาดของครัวเรือนมีอิทธิพลตอ่คา่ใช้จ่าย
ด้านพลงังานไฟฟ้าท่ีเพิ่มสงูขึน้ในทกุ ๆ ปีท่ีท าการศกึษา สอดคล้องกบัข้อสมมตฐิานในการวิจยั 

เม่ือเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน 
พบว่า ระดับมัธยมศึกษา ในปี 2549 มีค่าเท่ากับ 95.133 และในปี 2554 มีค่าเท่ากับ 109.832 
และมีค่าเท่ากับ  120.157 ในปี  2560 เม่ือเทียบกับระดับประถมศึกษา หากพิจารณาใน
ระดับอุดมศึกษา พบว่า ในปี 2549 มีค่าเท่ากับ 257.479 และในปี 2554 มีค่าเท่ากับ 327.706 
และมีคา่เท่ากบั 382.306 ในปี 2560 เม่ือเทียบกบัระดบัประถมศกึษา โดยทดสอบทางสถิตด้ิวยคา่ 
f-statisticsมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมั่นร้อยละ 99 ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์สามารถ
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อธิบายได้วา่ หวัหน้าครัวเรือนท่ีมีระดบัการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษา จะมีคา่ใช้จ่ายด้านพลงังาน
ไฟฟ้าสูงกว่าหัวหน้าครัวเรือนในระดับประถมศึกษาอยู่ 95.133 บาท ในปี 2549 และ 109.832 
บาท ในปี 2554 และ 120.157 บาท ในปี 2560 ตามล าดับ และหากหัวหน้าครัวเรือนท่ีมีระดับ
การศึกษาในระดบัอุดมศึกษา จะมีค่าใช้จ่ายด้านพลงังานไฟฟ้าสูงกว่าหวัหน้าครัวเรือนในระดบั
ประถมศึกษา อยู่ท่ี 257.479 บาท ในปี 2549 และ 327.706 บาท ในปี 2554 และ 382.306 บาท 
ในปี 2560 ตามล าดบั แสดงให้เห็นวา่ ระดบัการศกึษาท่ีสงูขึน้จะส่งผลตอ่คา่ใช้จ่ายพลงังานไฟฟ้า
ของครัวเรือนให้เพิ่มสงูขึน้ด้วยเชน่เดียวกนั สอดคล้องกบัข้อสมมตฐิานในการวิจยั 

เม่ือเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรเขตท่ีอยู่อาศัยในเขตเมือง พบว่า ในปี 
2549 มีค่าเท่ากับ 108.336 และในปี 2554 มีค่าเท่ากับ 134.203 และมีค่าเท่ากับ 102.361 ในปี 
2560 เม่ือเทียบกบัเขตชนบท โดยทดสอบทางสถิติด้วยคา่ f-statisticsมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ในทางเศรษฐศาสตร์ สามารถอธิบายได้ว่า ครัวเรือนท่ีอยู่ในเขตเมือง จะมี
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าสูงกว่าในเขตชนบท ในปี 2549 อยู่ท่ี 108.336 บาท และ 134.203 
บาท ในปี 2554 และ 102.361 บาท ในปี 2560 แสดงให้เห็นว่า เขตท่ีอยู่อาศยัเป็นตวัแปรปัจจยัท่ี
สง่ผลตอ่คา่ใช้จ่ายด้านพลงังานไฟฟ้าของครัวเรือนให้เพิ่มขึน้ ซึง่ในเขตเมืองจะมีคา่ใช้จา่ยท่ีสงูกว่า
ในเขตชนบท สอดคล้องกบัข้อสมมตฐิานในการวิจยั 

ส าหรับค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรภาคท่ีอยู่อาศัย เม่ือเทียบกับกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ภาคกลาง ในปี 2549 มีค่าเท่ากับ -297.196 และในปี 2554 มีค่าเท่ากับ -340.411 และมี
คา่เท่ากับ -387.645 ในปี 2560 ภาคเหนือ ในปี 2549 มีค่าเท่ากับ -436.652 และในปี 2554 มีค่า
เทา่กบั -507.490 และมีคา่เทา่กบั -580.131 ในปี 2560 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในปี 2549 มีคา่
เท่ากับ -494.312 และในปี 2554 มีค่าเท่ากับ -578.027 และมีค่าเท่ากับ -700.507 ในปี 2560 
ภาคใต้ ในปี 2549 มีคา่เท่ากบั -425.542 และในปี 2554 มีคา่เท่ากบั -476.944 และมีคา่เท่ากบั -
591.645 ในปี 2560 โดยทดสอบทางสถิติด้วยค่า f-statisticsมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 99 ในทางเศรษฐศาสตร์ สามารถอธิบายได้ว่า ภาคกลาง มีคา่ใช้จ่ายด้านพลงังาน
ไฟฟ้าของครัวเรือนต ่ากว่าในกรุงเทพมหานคร อยู่ท่ี 297.196 บาท ในปี 2549 และ 340.411 บาท 
ในปี 2554 และ 387.645 บาทในปี 2560 ในภาคเหนือ มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของ
ครัวเรือนต ่ากว่าในกรุงเทพมหานคร อยู่ท่ี 436.652 บาท ในปี 2549 และ 507.490 บาท ในปี 
2554 และ 580.131 บาทในปี 2560 ส่วนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีคา่ใช้จ่ายด้านพลงังานไฟฟ้า
ของครัวเรือนต ่ากว่าในกรุงเทพมหานคร อยู่ท่ี 494.312 บาท ในปี 2549 และ 578.027 บาท ในปี 
2554 และ 700.507 บาทในปี 2560 และสุดท้ายภาคใต้ มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของ
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ครัวเรือนต ่ากว่าในกรุงเทพมหานคร อยู่ท่ี 425.542 บาท ในปี 2549 และ 476.944 บาท ในปี 
2554 และ 591.645 บาทในปี 2560 แสดงให้เห็นว่า ภาคท่ีอยู่อาศัยส่งผลต่อค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานไฟฟ้าของภาคครัวเรือนเพิ่มสูงขึน้ในทุกปีท่ีท าการศึกษาในปริมาณท่ีแตกต่างกัน โดย
กรุงเทพมหานครมีคา่ใช้จ่ายพลงังานไฟฟ้าสงูท่ีสดุ รองลงมา คือ ภาคกลาง , ภาคเหนือ , ภาคใต้ 
และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตามล าดบั สอดคล้องกบัข้อสมมตฐิานในการวิจยั 
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2.3 ค่าใช้จ่ายน า้มันเบนซิน 
 

ตาราง 23 คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปร , คา่สถิตท่ีิได้จากการทดสอบแบบจ าลองคา่ใช้จ่ายด้าน
พลงังานของครัวเรือน ประเภทคา่ใช้จา่ยพลงังานรวม ปี 2549 , 2554 และ 2560 
 

ตัวแปรปัจจัย 
น า้มันเบนซิน 

ปี 2549 ปี 2554 ปี 2560 
จ านวนครัวเรือนตวัอย่าง 44,918 42,083 43,210 
คา่คงท่ี 1407.612*** 1342.841*** 2473.529*** 
รายได้ของครัวเรือน 0.010*** 0.004*** 0.012*** 
ขนาดของครัวเรือน 78.257*** 126.607*** 278.750*** 
ระดบัการศกึษาของหวัหน้าครัวเรือน  
(เทียบกบัประถมศกึษา) 

   

มธัยมศกึษา 107.490*** 191.286*** 290.993*** 
อดุมศกึษา 653.895*** 908.356*** 1706.265*** 

เขตท่ีอยูอ่าศยั (เทียบกบัเขตชนบท)    
เขตเมือง 19.893*** 46.955*** 148.266*** 

ภาคท่ีอยูอ่าศยั (เทียบกบักรุงเทพมหานคร)    
ภาคกลาง -1115.606*** -985.514*** -1978.671*** 
ภาคเหนือ -1312.511*** -1225.839*** -2470.944*** 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ -1364.230*** -1257.313*** -2551.618*** 
ภาคใต้ -1186.568*** -984.022*** -1971.270*** 

Adjust R square (ร้อยละ) 25.44 21.56 25.34 
F-statistic 1254.532 978.811 1301.989 

 
ท่ีมา : สรุปโดยผู้วิจยั ข้อมลูโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ส านกังาน

สถิต ิปี 2549 , 2554 และ 2560   
หมายเหต:ุ *** คือ มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 
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จากสมการในตาราง 23 ค่า Adjust R2 ของสมการ แสดงให้เห็นว่าตัวแปรรายได้ , 
ขนาดของครัวเรือน , ระดบัการศึกษาของหวัหน้าครัวเรือน , เขตท่ีอยู่อาศยั และภาคท่ีอยู่อาศยั 
สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของคา่ใช้จ่ายน า้มนัเบนซินได้ร้อยละ 25.44 ในปี 2549 , ร้อยละ 
21.56 ในปี 2554 และร้อยละ 25.34 ส าหรับปี 2560 

เม่ือเปรียบเทียบคา่ใช้จา่ยขัน้ต ่าเพ่ือการยงัชีพทางด้านน า้มนัเบนซินของครัวเรือน ใน
ปี 2549 , ปี 2554 และปี 2560 มีค่าเท่ากับ 1,407.612 บาท , 1,342.841 บาท และ 2,473.529
บาท ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า ครัวเรือนมีการบริโภคน า้มันเบนซินเพ่ือการยังชีพลดลง ในปี 
2554 และเพิ่มขึน้ในปี 2560 

เม่ือเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรรายได้ของครัวเรือน ในปี 2549 มีค่า
เท่ากับ 0.010 และส าหรับปี 2554 มีค่าเท่ากับ 0.004 และในปี 2560 มีค่าเท่ากับ 0.012 เม่ือ
ทดสอบทางสถิติด้วย ค่า f-statisticsมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมั่นร้อยละ 99 ในทาง
เศรษฐศาสตร์สามารถอธิบายได้ว่า เม่ือครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึน้ 1 บาท จะท าให้มีค่าใช้จ่าย
ทางด้านน า้มันเบนซินเพิ่มขึน้ 0.010 บาท ในปี 2549 และเพิ่มขึน้ 0.004 บาท ในปี 2554 และ
เพิ่มขึน้ 0.012 บาท ในปี 2560 แสดงได้เห็นว่า การกระตุ้นค่าใช้จ่ายด้วยตวัแปรรายได้ ส่งผลต่อ
คา่ใช้จา่ยด้านน า้มนัเบนซินของครัวเรือนท่ีเพิ่มขึน้ สอดคล้องกบัข้อสมมตฐิานในการวิจยั 

เม่ือเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรขนาดครัวเรือน ในปี  2549 มีค่าเท่ากับ 
78.257 และส าหรับปี 2554 มีค่าเท่ากับ 126.607 และมีค่าเท่ากับ 278.750 ในปี 2560 เม่ือ
ทดสอบทางสถิติด้วยคา่ f-statisticsมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ซึ่งในทาง
เศรษฐศาสตร์สามารถอธิบายได้ว่า ถ้าจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเพิ่มขึน้ 1 คน จะท าให้คา่ใช้จ่าย
ด้านน า้มันเบนซินเพิ่มขึน้ 78.257 บาทในปี 2549 เพิ่มขึน้ 126.607 บาทในปี 2554 และเพิ่มขึน้ 
278.750 บาทในปี 2560 เช่นเดียวกนั แสดงให้เห็นได้ว่าขนาดของครัวเรือนมีอิทธิพลตอ่คา่ใช้จ่าย
ด้านน า้มนัเบนซินท่ีเพิ่มสงูขึน้ในทกุ ๆ ปีท่ีท าการศกึษา สอดคล้องกบัข้อสมมตฐิานในการวิจยั 

เม่ือเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน 
พบว่า ระดบัมัธยมศึกษา ในปี 2549 มีค่าเท่ากับ 107.490 และในปี 2554 มีค่าเท่ากับ 191.286 
และมีค่าเท่ากับ  290.993 ในปี  2560 เม่ือเทียบกับระดับประถมศึกษา หากพิจารณาใน
ระดับอุดมศึกษา พบว่า ในปี 2549 มีค่าเท่ากับ 653.895 และในปี 2554 มีค่าเท่ากับ 908.356 
และมีคา่เท่ากบั 1706.265 ในปี 2560 เม่ือเทียบกับระดบัประถมศกึษา โดยทดสอบทางสถิติด้วย
คา่ f-statisticsมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ซึง่ในทางเศรษฐศาสตร์สามารถ
อธิบายได้ว่า หัวหน้าครัวเรือนท่ีมีระดบัการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จะมีค่าใช้จ่ายทางด้าน
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น า้มันเบนซินสูงกว่าหัวหน้าครัวเรือนในระดับประถมศึกษาอยู่ 107.490 บาท ในปี 2549 และ 
191.286 บาท ในปี 2554 และ 290.993 บาท ในปี 2560 ตามล าดบั และหากหวัหน้าครัวเรือนท่ีมี
ระดบัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา จะมีค่าใช้จ่ายด้านน า้มันเบนซินสูงกว่าหัวหน้าครัวเรือนใน
ระดับประถมศึกษา อยู่ ท่ี  653.895 บาท  ใน ปี  2549 และ 908.356 บาท  ใน ปี  2554 และ 
1,706.265บาท ในปี 2560 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า ระดับการศึกษาท่ีสูงขึน้จะส่งผลต่อ
ค่าใช้จ่ายทางด้านน า้มันเบนซินของครัวเรือนให้เพิ่มสูงขึน้ด้วยเช่นเดียวกัน  สอดคล้องกับข้อ
สมมตฐิานในการวิจยั 

เม่ือเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรเขตท่ีอยู่อาศัยในเขตเมือง พบว่า ในปี 
2549 มีค่าเท่ากับ 19.893 และในปี 2554 มีค่าเท่ากับ 46.955 และมีค่าเท่ากับ 148.266 ในปี 
2560 เม่ือเทียบกบัเขตชนบท โดยทดสอบทางสถิติด้วยคา่ f-statisticsมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ในทางเศรษฐศาสตร์ สามารถอธิบายได้ว่า ครัวเรือนท่ีอยู่ในเขตเมือง จะมี
ค่าใช้จ่ายด้านน า้มนัเบนซินสูงกว่าในเขตชนบท ในปี 2549 อยู่ท่ี 19.893 บาท และ 46.955 บาท 
ในปี 2554 และ 148.266 บาท ในปี 2560 แสดงให้เห็นว่า เขตท่ีอยู่อาศยัเป็นตวัแปรปัจจยัท่ีส่งผล
ตอ่คา่ใช้จา่ยด้านน า้มนัเบนซินของครัวเรือนให้เพิ่มขึน้ ซึ่งในเขตเมืองจะมีคา่ใช้จา่ยท่ีสงูกวา่ในเขต
ชนบท สอดคล้องกบัข้อสมมตฐิานในการวิจยั 

ส าหรับค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรภาคท่ีอยู่อาศัย เม่ือเทียบกับกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ภาคกลาง ในปี 2549 มีคา่เท่ากับ -1115.606 และในปี 2554 มีคา่เท่ากบั -985.514 และมี
ค่าเท่ากับ -1978.671 ในปี 2560 ภาคเหนือ ในปี 2549 มีค่าเท่ากับ -1312.511 และในปี 2554 มี
ค่าเท่ากับ -1225.839 และมีค่าเท่ากับ -2470.944 ในปี 2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี 
2549 มีค่าเท่ากับ -1364.230 และในปี 2554 มีค่าเท่ากับ -1257.313 และมีค่าเท่ากับ -2551.618 
ในปี 2560 ภาคใต้ ในปี 2549 มีค่าเท่ากับ -1186.568 และในปี 2554 มีค่าเท่ากับ -984.022 และ
มีค่าเท่ากบั -1971.270 ในปี 2560 โดยทดสอบทางสถิติด้วยค่า f-statisticsมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ในทางเศรษฐศาสตร์ สามารถอธิบายได้ว่า ภาคกลาง มีค่าใช้จ่าย
ด้านน า้มนัเบนซินของครัวเรือนต ่ากว่าในกรุงเทพมหานคร อยู่ท่ี  1,115.606 บาท ในปี 2549 และ 
985.514 บาท ในปี 2554 และ 1,978.671 บาทในปี 2560 ในภาคเหนือ มีค่าใช้จ่ายด้านน า้มัน
เบนซินของครัวเรือนต ่ากว่าในกรุงเทพมหานคร อยู่ท่ี 1,312.511 บาท ในปี 2549 และ 1,225.839 
บาท ในปี 2554 และ 2,470.944 บาทในปี 2560 ส่วนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีค่าใช้จ่ายด้าน
น า้มันเบนซินของครัวเรือนต ่ากว่าในกรุงเทพมหานคร อยู่ท่ี 1,364.230 บาท ในปี 2549 และ 
1,257.313 บาท ในปี 2554 และ 2,551.618 บาทในปี 2560 และสุดท้ายภาคใต้ มีค่าใช้จ่ายด้าน
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น า้มันเบนซินของครัวเรือนต ่ากว่าในกรุงเทพมหานคร อยู่ท่ี 1,186.568 บาท ในปี 2549 และ 
984.022 บาท ในปี 2554 และ 1,971.270 บาทในปี 2560 แสดงให้เห็นว่า ภาคท่ีอยู่อาศยัส่งผล
ตอ่คา่ใช้จ่ายด้านน า้มนัเบนซินของภาคครัวเรือน มีคา่ใช้จ่ายลดลงในปี  2554 และเพิ่มสงูขึน้ในปี 
2560 ในปริมาณท่ีแตกต่างกัน โดยกรุงเทพมหานครมีค่าใช้จ่ายด้านน า้มันเบนซินสูงท่ีสุด 
รองลงมา คือ ภาคใต้ , ภาคกลาง , ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามล าดับ 
สอดคล้องกบัข้อสมมตฐิานในการวิจยั 
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2.4 ค่าใช้จ่ายน า้มันดีเซล 
 

ตาราง 24 คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปร , คา่สถิตท่ีิได้จากการทดสอบแบบจ าลองคา่ใช้จ่ายด้าน
พลงังานของครัวเรือน ประเภทคา่ใช้จา่ยพลงังานรวม ปี 2549 , 2554 และ 2560 
 

ตัวแปรปัจจัย 
น า้มันดีเซล 

ปี 2549 ปี 2554 ปี 2560 
จ านวนครัวเรือนตวัอย่าง 44,918 42,083 43,210 
คา่คงท่ี 1930.066*** 2109.545*** 1769.231*** 
รายได้ของครัวเรือน 0.004*** 0.002*** 0.004*** 
ขนาดของครัวเรือน 55.859*** 88.378*** 76.47*** 
ระดบัการศกึษาของหวัหน้าครัวเรือน  
(เทียบกบัประถมศกึษา) 

   

มธัยมศกึษา 286.296*** 185.347*** 192.561*** 
อดุมศกึษา 795.898*** 797.970*** 642.606*** 

เขตท่ีอยูอ่าศยั (เทียบกบัเขตชนบท)    
เขตเมือง -11.015** -6.266** 38.395** 

ภาคท่ีอยูอ่าศยั (เทียบกบักรุงเทพมหานคร)    
ภาคกลาง -544.871*** -617.497*** -452.997*** 
ภาคเหนือ -1096.102*** -1168.768*** -858.132*** 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ -862.718*** -878.403*** -715.908*** 
ภาคใต้ -633.963*** -320.417*** -248.956*** 

Adjust R square (ร้อยละ) 11.96 11.50 12.26 
F-statistic 139.786 143.440 174.748 

 
ท่ีมา : สรุปโดยผู้วิจยั ข้อมลูโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ส านกังาน

สถิต ิปี 2549 , 2554 และ 2560   
หมายเหต:ุ ** , *** คือ มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และ 99 
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จากสมการในตาราง 24 ค่า Adjust R2 ของสมการ แสดงให้เห็นว่าตัวแปรรายได้ , 
ขนาดของครัวเรือน , ระดบัการศึกษาของหวัหน้าครัวเรือน , เขตท่ีอยู่อาศยั และภาคท่ีอยู่อาศยั 
สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของค่าใช้จ่ายน า้มันดีเซลได้ร้อยละ 11.96 ในปี 2549 , ร้อยละ 
11.50 ในปี 2554 และร้อยละ 12.26 ส าหรับปี 2560 

เม่ือเปรียบเทียบคา่ใช้จ่ายขัน้ต ่าเพ่ือการยงัชีพทางด้านน า้มนัดีเซลของครัวเรือน ในปี 
2549 , ปี 2554 และปี 2560 มีค่าเท่ากับ 1,1930.066 บาท , 2,109.545 บาท และ 1,769.231 
บาท ตามล าดบั แสดงให้เห็นวา่ ครัวเรือนมีการบริโภคน า้มนัดีเซลเพ่ือการยงัชีพเพิ่มขึน้ ในปี 2554 
และลดลงในปี 2560 

เม่ือเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรรายได้ของครัวเรือน ในปี 2549 มีค่า
เท่ากับ 0.004 และส าหรับปี 2554 มีค่าเท่ากับ 0.002 และในปี 2560 มีค่าเท่ากับ 0.004 เม่ือ
ทดสอบทางสถิติด้วย ค่า f-statisticsมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ในทาง
เศรษฐศาสตร์สามารถอธิบายได้ว่า เม่ือครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึน้ 1 บาท จะท าให้มีค่าใช้จ่าย
ทางด้านน า้มันดีเซลเพิ่มขึน้ 0.004 บาท ในปี 2549 และเพิ่มขึน้ 0.002 บาท ในปี 2554 และ
เพิ่มขึน้ 0.004 บาท ในปี 2560 แสดงได้เห็นว่า การกระตุ้นค่าใช้จ่ายด้วยตวัแปรรายได้ ส่งผลต่อ
คา่ใช้จ่ายด้านน า้มนัดีเซลของครัวเรือนท่ีเพิ่มขึน้ในสดัสว่นใกล้เคียงกนั สอดคล้องกบัข้อสมมตฐิาน
ในการวิจยั 

เม่ือเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรขนาดครัวเรือน ในปี  2549 มีค่าเท่ากับ 
55.859 และส าหรับปี 2554 มีค่าเท่ากับ 88.378 และมีค่าเท่ากับ 76.47 ในปี 2560 เม่ือทดสอบ
ทางสถิติด้วยค่า f-statisticsมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 ซึ่งในทาง
เศรษฐศาสตร์สามารถอธิบายได้ว่า ถ้าจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเพิ่มขึน้ 1 คน จะท าให้คา่ใช้จ่าย
ด้านน า้มันดีเซลเพิ่มขึน้ 55.859 บาทในปี 2549 เพิ่มขึน้ 88.378 บาทในปี 2554 และเพิ่มขึน้ 
76.47 บาทในปี 2560 เช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นได้ว่าขนาดของครัวเรือนมีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่าย
ด้านน า้มนัดีเซลท่ีเพิ่มสงูขึน้ในทกุ ๆ ปีท่ีท าการศกึษา สอดคล้องกบัข้อสมมตฐิานในการวิจยั 

เม่ือเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน 
พบว่า ระดบัมัธยมศึกษา ในปี 2549 มีค่าเท่ากับ 286.296 และในปี 2554 มีค่าเท่ากับ 185.347 
และมีค่าเท่ากับ  192.561 ในปี  2560 เม่ือเทียบกับระดับประถมศึกษา หากพิจารณาใน
ระดับอุดมศึกษา พบว่า ในปี 2549 มีค่าเท่ากับ 795.898 และในปี 2554 มีค่าเท่ากับ 797.970 
และมีคา่เท่ากบั 642.606 ในปี 2560 เม่ือเทียบกบัระดบัประถมศกึษา โดยทดสอบทางสถิตด้ิวยคา่ 
f-statisticsมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมั่นร้อยละ 99 ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์สามารถ



  130 

อธิบายได้ว่า หัวหน้าครัวเรือนท่ีมีระดบัการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จะมีค่าใช้จ่ายทางด้าน
น า้มันดีเซลสูงกว่าหัวหน้าครัวเรือนในระดับประถมศึกษาอยู่ 286.296 บาท ในปี 2549 และ 
185.347 บาท ในปี 2554 และ 192.561 บาท ในปี 2560 ตามล าดบั และหากหวัหน้าครัวเรือนท่ีมี
ระดบัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษา จะมีคา่ใช้จ่ายด้านน า้มนัดีเซลสงูกวา่หวัหน้าครัวเรือนในระดบั
ประถมศึกษา อยู่ท่ี 795.898 บาท ในปี 2549 และ 797.970 บาท ในปี 2554 และ 642.606 บาท 
ในปี 2560 ตามล าดบั แสดงให้เห็นวา่ ระดบัการศึกษาท่ีสงูขึน้จะสง่ผลตอ่คา่ใช้จา่ยทางด้านน า้มนั
ดีเซลของครัวเรือนให้เพิ่มสงูขึน้ด้วยเชน่เดียวกนั สอดคล้องกบัข้อสมมตฐิานในการวิจยั 

เม่ือเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรเขตท่ีอยู่อาศัยในเขตเมือง พบว่า ในปี 
2549 มีคา่เทา่กบั -11.015 และในปี 2554 มีคา่เท่ากบั -6.266 และมีคา่เท่ากบั 38.395 ในปี 2560 
เม่ือเทียบกบัเขตชนบท โดยทดสอบทางสถิติด้วยคา่ f-statisticsมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความ
เช่ือมั่นร้อยละ 95 ในทางเศรษฐศาสตร์ สามารถอธิบายได้ว่า ครัวเรือนท่ีอยู่ในเขตเมือง จะมี
คา่ใช้จา่ยด้านน า้มนัดีเซลต ่ากวา่ในเขตชนบท ในปี 2549 อยู่ท่ี 11.015 บาท และ 6.266 บาท ในปี 
2554 และสงูกว่าในเขตชนบทในปี 2560 อยู่ท่ี 38.395 บาท แสดงให้เห็นว่า เขตท่ีอยู่อาศยัเป็นตวั
แปรปัจจยัท่ีส่งผลตอ่คา่ใช้จ่ายด้านน า้มนัดีเซลของครัวเรือน ซึง่ในเขตเมืองมีคา่ใช้จ่ายต ่ากวา่ หรือ
อาจอธิบายได้ว่าในเขตชนบทมีปริมาณค่าใช้จ่ายด้านน า้มันดีเซลสูงกว่า ในปี 2549 และ 2554 
และมีการปรับตวัลดลงในปี 2560 เม่ือเทียบกบัเขตเมือง สอดคล้องกบัข้อสมมตฐิานในการวิจยั 

ส าหรับค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรภาคท่ีอยู่อาศัย เม่ือเทียบกับกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ภาคกลาง ในปี 2549 มีค่าเท่ากับ -544.871 และในปี 2554 มีค่าเท่ากับ -617.497 และมี
ค่าเท่ากับ -452.997 ในปี 2560 ภาคเหนือ ในปี 2549 มีค่าเท่ากับ -1096.102 และในปี 2554 มี
คา่เท่ากบั -1168.768 และมีคา่เท่ากบั -858.132 ในปี 2560 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในปี 2549 
มีค่าเท่ากับ -862.718 และในปี 2554 มีค่าเท่ากับ -878.403 และมีค่าเท่ากับ -715.908 ในปี 
2560 ภาคใต้ ในปี 2549 มีค่าเท่ากับ -633.963 และในปี 2554 มีค่าเท่ากับ -320.417 และมีค่า
เท่ากับ -248.956 ในปี 2560 โดยทดสอบทางสถิติด้วยค่า f-statisticsมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั
ความเช่ือมั่นร้อยละ 99 ในทางเศรษฐศาสตร์ สามารถอธิบายได้ว่า ภาคกลาง มีค่าใช้จ่ายด้าน
น า้มนัดีเซลของครัวเรือนต ่ากว่าในกรุงเทพมหานคร อยู่ท่ี 544.871 บาท ในปี 2549 และ 617.497 
บาท ในปี 2554 และ 452.997 บาทในปี 2560 ในภาคเหนือ มีค่าใช้จ่ายด้านน า้มันดีเซลของ
ครัวเรือนต ่ากว่าในกรุงเทพมหานคร อยู่ท่ี 1,096.102 บาท ในปี 2549 และ 1,168.768 บาท ในปี 
2554 และ 858.132 บาทในปี 2560 ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าใช้จ่ายด้านน า้มันดีเซล
ของครัวเรือนต ่ากว่าในกรุงเทพมหานคร อยู่ท่ี 862.718 บาท ในปี 2549 และ 878.403 บาท ในปี 
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2554 และ 715.908 บาทในปี 2560 และสุดท้ายภาคใต้ มีคา่ใช้จ่ายด้านน า้มนัดีเซลของครัวเรือน
ต ่ากว่าในกรุงเทพมหานคร อยู่ท่ี  633.963 บาท ในปี 2549 และ 320.417 บาท ในปี 2554 และ 
248.956 บาทในปี 2560 แสดงให้เห็นว่า ภาคท่ีอยู่อาศยัส่งผลต่อค่าใช้จ่ายด้านน า้มันดีเซลของ
ภาคครัวเรือน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ในปี  2554 แต่ลดลงในปี 2560 ในปริมาณท่ีแตกต่างกัน โดย
กรุงเทพมหานครมีค่าใช้จ่ายด้านน า้มันดีเซลสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ภาคใต้ , ภาคกลาง , ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ตามล าดบั สอดคล้องกบัข้อสมมตฐิานในการวิจยั 
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3. ผลการวิเคราะห์ค่าความยืดหยุ่นค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่อรายได้ของครัวเรือน 
 

ตาราง 25 คา่ความยืดหยุน่ของคา่ใช้จา่ยด้านพลงังานตอ่รายได้ของครัวเรือน 
 

ความยืดหยุน่ 
ตอ่รายได้ 

พืน้ท่ีที่ตัง้ของครัวเรือน 
ทัว่ราช 

อาณาจกัร 
กรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคใต้ 

ปี 2549       

   พลงังานรวม 0.22 0.24 0.22 0.22 0.21 0.22 

   ไฟฟา้ 0.13 0.09 0.12 0.15 0.15 0.15 
   น า้มนัเบนซิน 0.34 0.55 0.34 0.32 0.32 0.29 
   น า้มนัดีเซล 0.44 0.85 0.41 0.47 0.41 0.42 
ปี 2554       
   พลงังานรวม 0.10 0.13 0.09 0.10 0.10 0.11 
   ไฟฟา้ 0.13 0.10 0.10 0.11 0.13 0.12 
   น า้มนัเบนซิน 0.13 0.29 0.16 0.12 0.13 0.11 
   น า้มนัดีเซล 0.18 0.45 0.22 0.20 0.18 0.19 
ปี 2560       
   พลงังานรวม 0.18 0.20 0.19 0.18 0.18 0.17 
   ไฟฟา้ 0.11 0.14 0.19 0.12 0.14 0.12 
   น า้มนัเบนซิน 0.23 0.57 0.47 0.23 0.23 0.19 
   น า้มนัดีเซล 0.32 1.31 0.62 0.30 0.32 0.29 
 

ท่ีมา : ค านวณโดยผู้ วิจัย ข้อมูลโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
ส านกังานสถิต ิปี 2549 , 2554 และ 2560   
 

จากตาราง 25 ค านวณคา่ความยืดหยุ่นของแตล่ะประเภทพลงัาน แบง่โดยใช้เกณฑ์
ตามลกัษณะภมูิภาคท่ีตัง้ของครัวเรือน จงึสามารถจ าแนกครัวเรือนออกได้เป็น 6 เขตพืน้ท่ี ได้แก่ 1.
ทัว่ราชอาณาจกัร 2.กรุงเทพมหานคร  3.ภาคกลาง  4.ภาคเหนือ  5.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ 
6.ภาคใต้ โดยค่าความยืดหยุ่นของครัวเรือนท าให้ทราบการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของ
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ระดับรายได้ท่ีต่างกันของครัวเรือน และแสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านภูมิภาคท่ีตัง้ของครัวเรือนมี
อิทธิพลตอ่คา่ความยืดหยุน่ของพลงังานแตล่ะกลุม่อยา่งไร  

ผลจากการวิเคราะห์คา่ความยืดหยุน่ในแตล่ะประเภทพลงังาน ท่ีจ าแนกตามภูมิภาค
ท่ีตัง้ของครัวเรือน พบวา่  

ในปี 2549 ค่าความยืดหยุ่นของค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทพลังงานต่อรายได้ในกลุ่ม
สินค้าปกติท่ีมีค่าความยืดหยุ่นน้อยกว่าหนึ่ง ถือว่าเป็นสินค้าจ าเป็น กล่าวคือ ครัวเรือนจะมีการ
เปล่ียนแปลงการบริโภคหรือใช้จ่ายพลังงานกลุ่มนี ้น้อยกว่าการเปล่ียนแปลงของระดบัรายได้  
จากผลการศึกษาพบว่า ครัวเรือนท่ีมีท่ีตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มท่ีมีความยืดหยุ่นต่อ
รายได้สูงกว่าครัวเรือนอ่ืน ๆ ในกลุ่มค่าใช้จ่ายพลงังานน า้มนัดีเซล  น า้มันเบนซิน  และพลงังาน
รวม ในขณะท่ีภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีแนวโน้มท่ีมีความยืดหยุ่นต่อ
รายได้สงูกวา่ครัวเรือนอ่ืน ในกลุม่คา่ใช้จา่ยพลงังานไฟฟ้า 

ในปี 2554 พบว่า ครัวเรือนท่ีมีท่ีตัง้ในกรุงเทพมหานคร ยังคงมีแนวโน้มท่ีมีความ
ยืดหยุ่นตอ่รายได้สูงกว่าครัวเรือนอ่ืน ๆ ในกลุ่มค่าใช้จ่ายพลงังานน า้มนัดีเซล น า้มนัเบนซิน และ
พลงังานรวม ตามล าดบั ในขณะท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มท่ีมีความยืดหยุ่นตอ่รายได้
สงูกวา่ครัวเรือนอ่ืน ในกลุม่คา่ใช้จา่ยพลงังานไฟฟ้า 

ในปี 2560 ผลการศึกษา พบว่า ค่าความยืดหยุ่นต่อรายได้ในกลุ่มสินค้าจ าเป็น คือ 
ครัวเรือนท่ีมีท่ีตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มท่ีมีค่าความยืดหยุ่นตอ่รายได้สูงกว่าครัวเรือน
อ่ืน ๆ ในกลุ่มคา่ใช้จ่ายพลงังานน า้มนัเบนซิน และพลงังานรวม ในขณะท่ีภาคกลาง มีแนวโน้มท่ีมี
ความยืดหยุน่ตอ่รายได้สงูกวา่ครัวเรือนอ่ืนในกลุม่คา่ใช้จ่ายพลงังานไฟฟ้า และในกลุม่พลงังานท่ีมี
คา่ความยืดหยุ่นมากกว่าหนึ่ง หรือตามทฤษฎีจดัได้ว่าเป็นสินค้าฟุ่ มเฟือย คือ ครัวเรือนท่ีมีท่ีตัง้อยู่
ในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีแนวโน้มมีค่าความยืดหยุ่นตอ่รายได้สงูกว่าครัวเรือนอ่ืน ในกลุ่มคา่ใช้จ่าย
พลงังานน า้มนัดีเซล อาจเป็นผลมาจาก การพฒันาทางด้านเทคโนโลยีของเคร่ืองยนต์ในปัจจุบนั
ของรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลจากทางฝ่ังยุโรป และญ่ีปุ่ นบางรุ่นท่ีสามารถขบัเคล่ือนได้ด้วยพลงังาน
ดีเซล จึงท าให้ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายในการบริโภคน า้มนัดีเซลท่ีเพิ่มสูงขึน้ ประกอบกบัผลจากการ
แทรกแซงนโยบายของทางภาครัฐท่ีต้องการรักษาเสถียรภาพของระดบัราคาน า้มันเชือ้เพลิงใน
ประเทศให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม จึงมีการอดุหนนุราคาน า้มนัเชือ้เพลิงดีเซลจากกองทนุน า้มนั จึง
ส่งผลต่อค่าความยืดหยุ่นของค่าใช้จ่ายน า้มันดีเซลต่อรายได้ท่ีมีค่ามากกว่าหนึ่งในปี 2560 ตาม
ผลการศกึษา 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

ในบทนีจ้ะเป็นการสรุปสาระส าคัญของการศึกษา พร้อมทัง้เสนอข้อเสนอแนะใน
การศกึษา โดยมีรายละเอียดในแตล่ะสว่น ดงันี ้

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาครัง้นีมี้วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้าน
พลงังานของภาคครัวเรือน ศกึษาตวัแปรปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่คา่ใช้จ่ายด้านพลงังาน และวิเคราะห์
คา่ความยืดหยุ่นของคา่ใช้จ่ายด้านพลงังานต่อรายได้ของภาคครัวเรือนในประเทศไทย ในปี 2549 
, 2554 และ 2560 ผู้วิจยัได้อ้างอิงแนวคิดเร่ืองพลงังาน และแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการบริโภคใน
การสร้างกรอบแนวคิดในการศกึษา โดยตวัแปรตามของการศกึษา คือ คา่ใช้จา่ยด้านพลงังานของ
ภาคครัวเรือน ส่วนตัวแปรอิสระภายใต้ตัวก าหนดทางประชากรและสังคม ได้แก่ ขนาดของ
ครัวเรือน ระดบัการศกึษาของหวัหน้าครัวเรือน เขตท่ีอยู่อาศยั และภาคท่ีอยู่อาศยั และตวัก าหนด
ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ของครัวเรือน โดยใช้เทคนิควิธียกก าลงัสองน้อยท่ีสดุ (Ordinary Least 
Squares : OLS)  ในการประมาณคา่สมการ ซึ่งอาศยัแบบจ าลองระบบค่าใช้จ่ายแบบเส้นตรงท่ีมี
การปรับปรุงใหม่ (Extended Linear Expenditure System : ELES) และใช้ข้อมูลจากโครงการ
ส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ของส านักงานสถิติ ในปี 2549 , 2554 และ 2560 เป็น
ข้อมลูในการศกึษา 

ในการเสนอผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการพรรณนาลักษณะ
ทัว่ไปของครัวเรือน การวิเคราะห์ข้อมลูคา่ใช้จ่ายด้านพลงังานของครัวเรือนแยกตามแตล่ะประเภท
ของพลงังาน สว่นท่ี 2 เป็นการวิเคราะห์ตวัแปรปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่คา่ใช้จ่ายด้านพลงังานของภาค
ครัวเรือน และสว่นสดุท้าย เป็นวิเคราะห์คา่ความยืดหยุ่นของคา่ใช้จ่ายด้านพลงังานตอ่รายได้ของ
ครัวเรือน โดยสว่นแรกใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ส่วนท่ี 2 และ 3 ใช้การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ โดย
มีผลสรุปดงันี ้

5.1.1 ผลการศึกษาลักษณะท่ัวไปของครัวเรือน 
จากตวัอย่างครัวเรือนท่ีได้จากโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ปี 

2549 จ านวน 44,918 ครัวเรือน เม่ือพิจารณาลกัษณะทัว่ไปของครัวเรือนพบว่า ครัวเรือนตวัอย่าง
อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุด ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตเมือง มีขนาด
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ครัวเรือนเฉล่ีย 3-4 คนตอ่ครัวเรือน หวัหน้าครัวเรือนมีระดบัการศกึษาอยูใ่นระดบัประถมศกึษาสงู
ท่ีสุด รายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียของครัวเรือน อยู่ท่ี 19,784.08 บาทตอ่เดือน และคา่ใช้จ่ายรวมทัง้สิน้
เฉล่ียของครัวเรือน อยู่ท่ี 15,710 บาทต่อเดือน และเป็นค่าใช้จ่ายพลงังานรวมเฉล่ียของครัวเรือน
อยู่ท่ี 1,547.67 บาทต่อเดือน โดยมีสัดส่วนร้อยละค่าใช้จ่ายต่อค่าใช้จ่ายพลังงานรวม คือ ค่า
น า้มันเบนซินสูงท่ีสุด ร้อยละ 38.10 ค่าไฟฟ้า ร้อยละ 38.08 และค่าน า้มันดีเซล ร้อยละ 11.57 
ตามล าดบั  

ในปี 2554 จ านวน 42,083 ครัวเรือน เม่ือพิจารณาลกัษณะทัว่ไปของครัวเรือนพบว่า 
ครัวเรือนตวัอย่างอยู่ในภาคกลางเป็นสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุด ส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในเขตเมือง มีขนาด
ครัวเรือนเฉล่ีย 1 -2 คนตอ่ครัวเรือน หวัหน้าครัวเรือนมีระดบัการศกึษาอยู่ในระดบัประถมศกึษาสงู
ท่ีสุด รายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียของครัวเรือน อยู่ท่ี 24,462.26 บาทตอ่เดือน และคา่ใช้จ่ายรวมทัง้สิน้
เฉล่ียของครัวเรือน อยู่ ท่ี 18,035.94 บาทต่อเดือน และเป็นค่าใช้จ่ายพลังงานรวมเฉล่ียของ
ครัวเรือนอยู่ท่ี 1,885.40 บาทตอ่เดือน โดยมีสดัส่วนร้อยละคา่ใช้จา่ยตอ่คา่ใช้จา่ยพลงังานรวม คือ 
คา่น า้มนัเบนซินสูงท่ีสดุ ร้อยละ 40.10 ค่าไฟฟ้า ร้อยละ 36.80 และค่าน า้มนัดีเซล ร้อยละ 13.10 
ตามล าดบั  

ในปี 2560 จ านวน 43,210 ครัวเรือน เม่ือพิจารณาลกัษณะทัว่ไปของครัวเรือนพบว่า 
ครัวเรือนตวัอย่างอยู่ในภาคกลางเป็นสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุด ส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในเขตเมือง มีขนาด
ครัวเรือนเฉล่ีย 1 -2 คนตอ่ครัวเรือน หวัหน้าครัวเรือนมีระดบัการศกึษาอยู่ในระดบัประถมศกึษาสงู
ท่ีสุด รายได้รวมทัง้สิน้เฉล่ียของครัวเรือน อยู่ท่ี 25,954.74 บาทตอ่เดือน และคา่ใช้จ่ายรวมทัง้สิน้
เฉล่ียของครัวเรือน อยู่ ท่ี 20,196.07 บาทต่อเดือน และเป็นค่าใช้จ่ายพลังงานรวมเฉล่ียของ
ครัวเรือนอยู่ท่ี 2,831.66 บาทตอ่เดือน โดยมีสดัส่วนร้อยละคา่ใช้จา่ยตอ่คา่ใช้จา่ยพลงังานรวม คือ 
คา่น า้มนัเบนซินสูงท่ีสดุ ร้อยละ 47.99 ค่าไฟฟ้า ร้อยละ 32.60 และค่าน า้มนัดีเซล ร้อยละ 11.44 
ตามล าดบั 

5.1.2 การวิเคราะห์ตัวแปรปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของภาค
ครัวเรือน 

5.1.2.1 คา่ใช้จา่ยพลงังานรวม 
ค่า Adjust R2 ของสมการ สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของค่าใช้จ่าย

พลังงานรวมได้ร้อยละ 34.53, 33.25 และ 35.72 ในปี 2549 , 2554 และ 2560 ค่าใช้จ่ายขัน้ต ่า
เพ่ือการยังชีพทางด้านพลังงานรวมของครัวเรือน ในปี 2549 , ปี 2554 และปี 2560 มีค่าเท่ากับ 
381.676 บาท , 487.758 บาท และ 1,031.810 บาท ตามล าดบั แสดงให้เห็นว่า ครัวเรือนมีการ
บริโภคเพ่ือการยงัชีพเพิ่มขึน้  
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รายได้ของครัวเรือน เม่ือทดสอบทางสถิติด้วย ค่า f-statisticsมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ในปี 2549 มีคา่เทา่กบั 0.017 และส าหรับปี 2554 มีคา่เทา่กบั 
0.008 และในปี 2560 มีค่าเท่ากับ 0.020 สามารถอธิบายได้ว่า เม่ือครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึน้ 1 
บาท จะท าให้มีคา่ใช้จ่ายทางด้านพลงังานรวมเพิ่มขึน้ 0.017 บาท , 0.008 บาท และ 0.020 บาท 
ในปี 2549 , 2554 และ 2560 การกระตุ้นรายได้ส่งผลตอ่ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน สอดคล้องกบัข้อ
สมมตฐิานในการวิจยั 

ขนาดครัวเรือน เม่ือทดสอบทางสถิติด้วยค่า f-statisticsมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99  ในปี  2549 มีค่าเท่ากับ 297.707 และส าหรับปี 2554 มีค่าเท่ากับ 
421.401 และมีคา่เทา่กบั 629.174 ในปี 2560 สามารถอธิบายได้ว่า ถ้าจ านวนสมาชิกในครัวเรือน
เพิ่มขึน้ 1 คน จะท าให้ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานรวมเพิ่มขึน้ 297.707 บาท, 421.401 บาท และ 
629.174 บาทในปี 2549 , 2554 และ 2560 เช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นได้ว่าขนาดของครัวเรือนมี
อิทธิพลตอ่คา่ใช้จา่ยด้านพลงังานรวม สอดคล้องกบัข้อสมมตฐิานในการวิจยั 

ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน เม่ือทดสอบด้วย f-statisticsมีนัยส าคัญ
ทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 พบว่า ระดบัมธัยมศกึษา ในปี 2549 มีคา่เท่ากบั 454.076 
และในปี 2554 มีค่าเท่ากับ 554.813 และมีค่าเท่ากับ 673.761 ในปี 2560 เม่ือเทียบกับระดับ
ประถมศกึษา หากพิจารณาในระดบัอดุมศกึษา พบว่า ในปี 2549 มีคา่เท่ากบั 1452.745 และในปี 
2554 มี ค่า เท่ ากับ  1900.328 และมี ค่ า เท่ ากับ  2390.732 ใน ปี  2560 เ ม่ื อ เที ยบกับ ระดับ
ประถมศกึษา สามารถอธิบายได้ว่า หวัหน้าครัวเรือนท่ีมีระดบัการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษา จะมี
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานรวมสูงกว่าหัวหน้าครัวเรือนในระดับประถมศึกษาอยู่ 454.076 บาท 
,554.813 บาท และ 673.761 บาท ในปี 2549 , 2554 และ 2560 ตามล าดับ และหากหัวหน้า
ครัวเรือนท่ีมีระดบัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา จะมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานรวมสูงกว่าหวัหน้า
ครัวเรือนในระดบัประถมศกึษา อยู่ท่ี 1,452.745 บาท , 1,900.328 บาท และ 2,390.732 บาท ใน
ปี 2549 , 2554 และ 2560 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า ระดับการศึกษาท่ีสูงขึน้จะส่งผลต่อ
คา่ใช้จ่ายพลงังานรวมของครัวเรือนให้เพิ่มสงูขึน้ด้วยเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับข้อสมมติฐานใน
การวิจยั 

เขตท่ีอยู่อาศัย เม่ือทดสอบทางสถิติด้วยค่า f-statisticsมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 พบว่า ในเขตเมือง ในปี 2549 เท่ากับ 120.368 และในปี 2554 
เท่ากับ 112.463 และเท่ากับ 146.369 ในปี 2560 เม่ือเทียบกับเขตชนบท สามารถอธิบายได้ว่า 
ครัวเรือนท่ีอยู่ในเขตเมือง จะมีคา่ใช้จ่ายด้านพลงังานรวมสงูกว่าในเขตชนบท อยู่ท่ี 120.368 บาท 
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, 112.463 บาท และ 146.369 บาท ในปี 2549 , 2554 และ 2560 แสดงให้เห็นว่า เขตท่ีอยู่อาศยั
เป็นตวัแปรปัจจยัท่ีส่งผลตอ่คา่ใช้จ่ายด้านพลงังานรวมของครัวเรือนให้เพิ่มขึน้ ซึ่งในเขตเมืองจะมี
คา่ใช้จา่ยท่ีสงูกวา่ในเขตชนบท สอดคล้องกบัข้อสมมตฐิานในการวิจยั 

ภาคท่ีอยู่อาศัย โดยทดสอบทางสถิติด้วยค่า f-statisticsมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 เม่ือเทียบกับกรุงเทพมหานคร พบว่า ภาคกลาง ในปี 2549 มีค่า
เท่ากับ -347.642 และในปี 2554 มีค่าเท่ากับ -399.722 และมีค่าเท่ากับ -844.434 ในปี 2560 
ภาคเหนือ ในปี 2549 มีค่าเท่ากับ -618.864 และในปี 2554 มีค่าเท่ากับ  -719.427 และมีค่า
เท่ากบั -1296.694 ในปี 2560 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในปี 2549 มีคา่เท่ากบั -735.896 และใน
ปี 2554 มีค่าเท่ากับ -799.907 และมีค่าเท่ากับ -1525.194 ในปี 2560 ภาคใต้ ในปี 2549 มีค่า
เท่ากับ -513.519 และในปี 2554 มีค่าเท่ากับ -406.147 และมีค่าเท่ากับ - 946.23ในปี 2560 
สามารถอธิบายได้ว่า ภาคกลาง มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานรวมของครัวเรือนต ่ ากว่าใน
กรุงเทพมหานคร อยู่ท่ี 347.642 บาท , 399.722 บาท และ 844.434 บาทในปี 2549 , 2554 และ 
2560 ในภาคเหนือ มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานรวมของครัวเรือนต ่ากว่าในกรุงเทพมหานคร อยู่ท่ี 
618.864 บาท , 719.427 บาท และ 1,296.694 บาทในปี  2549 , 2554 และ 2560 ส่วนภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีค่าใช้จ่ายด้านพลงังานรวมของครัวเรือนต ่ากว่าในกรุงเทพมหานคร อยู่ท่ี 
735.896 บาท , 799.907 บาท และ 1,525.194 บาทในปี 2549 , 2554 และ 2560 และสุดท้าย
ภาคใต้ มีคา่ใช้จา่ยด้านพลงังานรวมของครัวเรือนต ่ากว่าในกรุงเทพมหานคร อยูท่ี่ 513.519 บาท , 
406.147 บาท และ 946.23 บาทในปี 2549 , 2554 และ 2560 แสดงให้เห็นว่า ภาคท่ีอยู่อาศัย
สง่ผลตอ่คา่ใช้จา่ยด้านพลงังานรวมของภาคครัวเรือนเพิ่มสงูขึน้ในทกุปีท่ีท าการศึกษาในปริมาณท่ี
แตกต่างกัน โดยกรุงเทพมหานครมีค่าใช้จ่ายพลังงานรวมสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ภาคกลาง , 
ภาคใต้ , ภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตามล าดบั สอดคล้องกบัข้อสมมติฐานในการ
วิจยั 

5.1.2.2 คา่ไฟฟ้า 
ค่า Adjust R2 ของสมการ สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของค่าใช้จ่าย

พลงังานไฟฟ้าได้ร้อยละ 30.82 ในปี 2549 , ร้อยละ 33.85 ในปี 2554 และร้อยละ 34.69 ส าหรับปี 
2560คา่ใช้จา่ยขัน้ต ่าเพ่ือการยงัชีพทางด้านพลงังานไฟฟ้าของครัวเรือน ในปี 2549 , ปี 2554 และ
ปี 2560 มีคา่เท่ากบั 343.270 บาท , 419.66 บาท และ 557.449 บาท ตามล าดบั แสดงให้เห็นว่า 
ครัวเรือนมีการบริโภคพลงังานไฟฟ้าเพ่ือการยงัชีพเพิ่มขึน้  
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รายได้ของครัวเรือน เม่ือทดสอบทางสถิติด้วย ค่า f-statisticsมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ในปี 2549 มีคา่เทา่กบั 0.004 และส าหรับปี 2554 มีคา่เทา่กบั 
0.003 และในปี 2560 มีค่าเท่ากับ 0.004 สามารถอธิบายได้ว่า เม่ือครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึน้ 1 
บาท จะท าให้มีค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึน้ 0.004 บาท , 0.003 บาท และ 0.004 
บาท ในปี 2549 , 2554 และ 2560 แสดงได้เห็นว่า การกระตุ้นค่าใช้จ่ายด้วยตวัแปรรายได้ ส่งผล
ตอ่คา่ใช้จา่ยด้านพลงังานไฟฟ้าของครัวเรือนท่ีเพิ่มขึน้ในสดัส่วนใกล้เคียงกนัในแตล่ะปี สอดคล้อง
กบัข้อสมมตฐิานในการวิจยั 

ขนาดครัวเรือน เม่ือทดสอบทางสถิติด้วยค่า f-statisticsมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 ในปี  2549 มีค่าเท่ากับ 78.277 และส าหรับปี 2554 มีค่าเท่ากับ 
96.514 และมีคา่เท่ากับ 121.728 ในปี 2560 สามารถอธิบายได้ว่า ถ้าจ านวนสมาชิกในครัวเรือน
เพิ่มขึน้ 1 คน จะท าให้ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึน้ 78.277 บาท , 96.514 บาท และ 
121.728 บาทในปี 2549 ,2554 และ 2560 เช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นได้ว่าขนาดของครัวเรือนมี
อิทธิพลตอ่คา่ใช้จา่ยด้านพลงังานไฟฟ้าท่ีเพิ่มสงูขึน้ สอดคล้องกบัข้อสมมตฐิานในการวิจยั 

ระดบัการศึกษาของหวัหน้าครัวเรือน เม่ือทดสอบทางสถิติด้วยค่า f-statisticsมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 พบว่า ระดับมัธยมศึกษา ในปี 2549 มีค่า
เท่ากับ 95.133 และในปี 2554 มีค่าเท่ากับ 109.832 และมีค่าเท่ากับ 120.157 ในปี 2560 เม่ือ
เทียบกับระดับประถมศึกษา หากพิจารณาในระดับอุดมศึกษา พบว่า ในปี 2549 มีค่าเท่ากับ 
257.479 และในปี 2554 มีค่าเท่ากับ 327.706 และมีค่าเท่ากับ 382.306 ในปี 2560 เม่ือเทียบกับ
ระดบัประถมศกึษา สามารถอธิบายได้วา่ หวัหน้าครัวเรือนท่ีมีระดบัการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษา 
จะมีคา่ใช้จ่ายด้านพลงังานไฟฟ้าสงูกว่าหวัหน้าครัวเรือนในระดบัประถมศึกษาอยู่ 95.133 บาท , 
109.832 บาท และ 120.157 บาท ในปี  2549 , 2554 และ 2560 ตามล าดับ และหากหัวหน้า
ครัวเรือนท่ีมีระดบัการศกึษาในระดบัอุดมศกึษา จะมีค่าใช้จ่ายด้านพลงังานไฟฟ้าสูงกว่าหวัหน้า
ครัวเรือนในระดับประถมศึกษา อยู่ท่ี 257.479 บาท , 327.706 บาท และ 382.306 บาท ในปี 
2549 , 2554 และ 2560 ตามล าดบั แสดงให้เห็นว่า ระดบัการศึกษาท่ีสงูขึน้จะส่งผลตอ่คา่ใช้จ่าย
พลงังานไฟฟ้าของครัวเรือนให้เพิ่มสงูขึน้ด้วยเชน่เดียวกนั สอดคล้องกบัข้อสมมตฐิานในการวิจยั 

เขตท่ีอยู่อาศัย เม่ือทดสอบทางสถิติด้วยค่า f-statisticsมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ในเขตเมือง พบว่า ในปี 2549 มีค่าเท่ากับ 108.336 และในปี 2554 
มีค่าเท่ากับ 134.203 และมีค่าเท่ากับ 102.361 ในปี 2560 เม่ือเทียบกับเขตชนบท สามารถ
อธิบายได้วา่ ครัวเรือนท่ีอยู่ในเขตเมือง จะมีคา่ใช้จ่ายด้านพลงังานไฟฟ้าสงูกว่าในเขตชนบท อยู่ท่ี 
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108.336 บาท , 134.203 บาท และ 102.361 บาท ในปี 2549 , 2554 และ 2560 แสดงให้เห็นว่า 
เขตท่ีอยู่อาศยัเป็นตวัแปรปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่คา่ใช้จ่ายด้านพลงังานไฟฟ้าของครัวเรือนให้เพิ่มขึน้ ซึ่ง
ในเขตเมืองจะมีคา่ใช้จา่ยท่ีสงูกวา่ในเขตชนบท สอดคล้องกบัข้อสมมตฐิานในการวิจยั 

ภาคท่ีอยู่อาศัย เม่ือทดสอบทางสถิติด้วยค่า f-statisticsมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 เม่ือเทียบกับกรุงเทพมหานคร พบว่า ภาคกลาง ในปี 2549 มีค่า
เท่ากับ -297.196 และในปี 2554 มีค่าเท่ากับ -340.411 และมีค่าเท่ากับ -387.645 ในปี 2560 
ภาคเหนือ ในปี 2549 มีค่าเท่ากับ -436.652 และในปี 2554 มีค่าเท่ากับ -507.490 และมีค่า
เท่ากบั -580.131 ในปี 2560 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในปี 2549 มีคา่เท่ากบั -494.312 และในปี 
2554 มีค่าเท่ากบั -578.027 และมีคา่เท่ากับ -700.507 ในปี 2560 ภาคใต้ ในปี 2549 มีคา่เท่ากับ 
-425.542 และในปี 2554 มีค่าเท่ากับ -476.944 และมีค่าเท่ากับ -591.645 ในปี 2560 สามารถ
อธิบายได้วา่ ภาคกลาง มีคา่ใช้จา่ยด้านพลงังานไฟฟ้าของครัวเรือนต ่ากวา่ในกรุงเทพมหานคร อยู่
ท่ี 297.196 บาท , 340.411 บาท และ 387.645 บาทในปี 2549 , 2554 และ 2560 ในภาคเหนือ มี
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของครัวเรือนต ่ากว่าในกรุงเทพมหานคร อยู่ ท่ี 436.652 บาท , 
507.490 บาท และ 580.131 บาทในปี 2549 , 2554 และ 2560 ส่วนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มี
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของครัวเรือนต ่ากว่าในกรุงเทพมหานคร อยู่ ท่ี 494.312 บาท , 
578.027 บาท และ 700.507 บาทในปี 2549 , 2554 และ 2560 และสุดท้ายภาคใต้ มีค่าใช้จ่าย
ด้านพลงังานไฟฟ้าของครัวเรือนต ่ากว่าในกรุงเทพมหานคร อยู่ท่ี 425.542 บาท , 476.944 บาท 
และ 591.645 บาทในปี  2549 , 2554 และ 2560 แสดงให้เห็นว่า ภาคท่ีอยู่อาศัยส่งผลต่อ
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของภาคครัวเรือนเพิ่มสูงขึน้ในทุกปีท่ีท าการศึกษาในปริมาณท่ี
แตกต่างกัน โดยกรุงเทพมหานครมีค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ภาคกลาง , 
ภาคเหนือ , ภาคใต้ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตามล าดบั สอดคล้องกบัข้อสมมติฐานในการ
วิจยั 

5.1.2.3 คา่น า้มนัเบนซิน 
คา่ Adjust R2 ของสมการ สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของค่าใช้จ่ายน า้มนั

เบนซินได้ร้อยละ 25.44 ในปี 2549 , ร้อยละ 21.56 ในปี 2554 และร้อยละ 25.34 ส าหรับปี 2560
ค่าใช้จ่ายขัน้ต ่าเพ่ือการยังชีพทางด้านน า้มันเบนซินของครัวเรือน ในปี 2549 , ปี 2554 และปี 
2560 มีค่าเท่ากับ 1,407.612 บาท , 1,342.841 บาท และ 2,473.529บาท ตามล าดับ แสดงให้
เห็นวา่ ครัวเรือนมีการบริโภคน า้มนัเบนซินเพ่ือการยงัชีพลดลง ในปี 2554 และเพิ่มขึน้ในปี 2560 



  140 

รายได้ของครัวเรือน เม่ือทดสอบทางสถิติด้วย ค่า f-statisticsมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ในปี 2549 มีคา่เทา่กบั 0.010 และส าหรับปี 2554 มีคา่เทา่กบั 
0.004 และในปี 2560 มีค่าเท่ากับ 0.012 สามารถอธิบายได้ว่า เม่ือครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึน้ 1 
บาท จะท าให้มีค่าใช้จ่ายทางด้านน า้มนัเบนซินเพิ่มขึน้ 0.010 บาท , 0.004 และ 0.012 บาท ในปี 
2549 , 2554 และ 2560 แสดงได้เห็นว่า การกระตุ้ นค่าใช้จ่ายด้วยตัวแปรรายได้ ส่งผลต่อ
คา่ใช้จา่ยด้านน า้มนัเบนซินของครัวเรือนท่ีเพิ่มขึน้ สอดคล้องกบัข้อสมมตฐิานในการวิจยั 

ขนาดครัวเรือน เม่ือทดสอบทางสถิติด้วยค่า f-statisticsมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 ในปี  2549 มีค่าเท่ากับ 78.257 และส าหรับปี 2554 มีค่าเท่ากับ 
126.607 และมีคา่เทา่กบั 278.750 ในปี 2560 สามารถอธิบายได้ว่า ถ้าจ านวนสมาชิกในครัวเรือน
เพิ่มขึน้ 1 คน จะท าให้ค่าใช้จ่ายด้านน า้มันเบนซินเพิ่มขึน้ 78.257 บาท , 126.607 บาท และ 
278.750 บาทในปี 2549 , 2554 และ 2560 เช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นได้ว่าขนาดของครัวเรือนมี
อิทธิพลตอ่คา่ใช้จา่ยด้านน า้มนัเบนซินท่ีเพิ่มสงูขึน้ สอดคล้องกบัข้อสมมตฐิานในการวิจยั 

ระดบัการศึกษาของหวัหน้าครัวเรือน เม่ือทดสอบทางสถิติด้วยค่า f-statisticsมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99  พบว่า ระดับมัธยมศึกษา ในปี 2549 มีค่า
เท่ากับ 107.490 และในปี 2554 มีค่าเท่ากับ 191.286 และมีค่าเท่ากับ 290.993 ในปี 2560 เม่ือ
เทียบกับระดับประถมศึกษา หากพิจารณาในระดับอุดมศึกษา พบว่า ในปี 2549 มีค่าเท่ากับ 
653.895 และในปี 2554 มีค่าเท่ากับ 908.356 และมีค่าเท่ากับ 1706.265 ในปี 2560 เม่ือเทียบ
กับระดับประถมศึกษา สามารถอธิบายได้ว่า หัวหน้าครัวเรือนท่ีมีระดับการศึกษาในระดับ
มธัยมศกึษา จะมีคา่ใช้จา่ยทางด้านน า้มนัเบนซินสงูกวา่หวัหน้าครัวเรือนในระดบัประถมศกึษาอยู ่
107.490 บาท , 191.286 บาท และ 290.993 บาท ในปี 2549 , 2554 และ 2560 ตามล าดบั และ
หากหวัหน้าครัวเรือนท่ีมีระดบัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา จะมีค่าใช้จ่ายด้านน า้มนัเบนซินสูง
กว่าหวัหน้าครัวเรือนในระดบัประถมศึกษา อยู่ท่ี 653.895 บาท , 908.356 บาท และ 1,706.265
บาท ในปี 2549 , 2554 และ 2560 ตามล าดบั แสดงให้เห็นวา่ ระดบัการศกึษาท่ีสงูขึน้จะส่งผลตอ่
ค่าใช้จ่ายทางด้านน า้มันเบนซินของครัวเรือนให้เพิ่มสูงขึน้ด้วยเช่นเดียวกัน  สอดคล้องกับข้อ
สมมตฐิานในการวิจยั 

เขตท่ีอยู่อาศัย เม่ือทดสอบทางสถิติด้วยค่า f-statisticsมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 พบว่า ในเขตเมือง ในปี 2549 มีคา่เท่ากบั 19.893 และในปี 2554 มี
คา่เท่ากบั 46.955 และมีคา่เท่ากบั 148.266 ในปี 2560 เม่ือเทียบกบัเขตชนบท สามารถอธิบายได้
ว่า ครัวเรือนท่ีอยู่ในเขตเมือง จะมีค่าใช้จ่ายด้านน า้มนัเบนซินสูงกว่าในเขตชนบท อยู่ท่ี 19.893 
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บาท , 46.955 บาท และ 148.266 บาท ในปี 2549 , 2554 และ 2560 แสดงให้เห็นว่า เขตท่ีอยู่
อาศยัเป็นตวัแปรปัจจยัท่ีส่งผลต่อค่าใช้จ่ายด้านน า้มันเบนซินของครัวเรือนให้เพิ่มขึน้ ซึ่งในเขต
เมืองจะมีคา่ใช้จา่ยท่ีสงูกวา่ในเขตชนบท สอดคล้องกบัข้อสมมตฐิานในการวิจยั 

ภาคท่ีอยู่อาศัย โดยทดสอบทางสถิติด้วยค่า f-statisticsมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ เม่ือเทียบกับกรุงเทพมหานคร พบว่า ภาคกลาง ในปี 2549 มีคา่เท่ากับ 
-1115.606 และในปี  2554 มี ค่า เท่ ากับ  -985.514 และมีค่า เท่ ากับ  -1978.671 ใน ปี  2560 
ภาคเหนือ ในปี 2549 มีค่าเท่ากับ -1312.511 และในปี 2554 มีค่าเท่ากับ  -1225.839 และมีค่า
เท่ากับ -2470.944 ในปี 2560 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในปี 2549 มีค่าเท่ากับ -1364.230 และ
ในปี 2554 มีค่าเท่ากับ -1257.313 และมีค่าเท่ากับ -2551.618 ในปี 2560 ภาคใต้ ในปี 2549 มี
ค่าเท่ากับ -1186.568 และในปี 2554 มีค่าเท่ากับ -984.022 และมีค่าเท่ากับ -1971.270 ในปี 
2560 99 สามารถอธิบายได้ว่า ภาคกลาง มีค่าใช้จ่ายด้านน า้มันเบนซินของครัวเรือนต ่ากว่าใน
กรุงเทพมหานคร อยู่ท่ี 1,115.606 บาท  , 985.514 บาท และ 1,978.671 บาทในปี 2549 , 2554 
และ 2560 ในภาคเหนือ มีคา่ใช้จ่ายด้านน า้มนัเบนซินของครัวเรือนต ่ากว่าในกรุงเทพมหานคร อยู่
ท่ี 1,312.511 บาท ,1,225.839 บาท และ 2,470.944 บาทในปี 2549 , 2554 และ 2560 ส่วนภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีค่าใช้จ่ายด้านน า้มนัเบนซินของครัวเรือนต ่ากว่าในกรุงเทพมหานคร อยู่ท่ี 
1,364.230 บาท ,1,257.313 บาท และ 2,551.618 บาทในปี 2549 , 2554 และ 2560 และสดุท้าย
ภาคใต้ มีค่าใช้จ่ายด้านน า้มันเบนซินของครัวเรือนต ่ากว่าในกรุงเทพมหานคร อยู่ท่ี 1,186.568 
บาท , 984.022 บาท และ 1,971.270 บาทในปี 2549 , 2554 และ 2560 แสดงให้เห็นว่า ภาคท่ีอยู่
อาศยัส่งผลตอ่คา่ใช้จา่ยด้านน า้มนัเบนซินของภาคครัวเรือน มีคา่ใช้จา่ยลดลงในปี  2554 และเพิ่ม
สูงขึน้ในปี 2560 ในปริมาณท่ีแตกต่างกัน โดยกรุงเทพมหานครมีค่าใช้จ่ายด้านน า้มันเบนซินสูง
ท่ีสุด รองลงมา คือ ภาคใต้ , ภาคกลาง , ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามล าดับ  
สอดคล้องกบัข้อสมมตฐิานในการวิจยั 

5.1.2.4 คา่น า้มนัดีเซล 
คา่ Adjust R2 ของสมการ สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของค่าใช้จ่ายน า้มนั

ดีเซลได้ร้อยละ 11.96 ในปี 2549 , ร้อยละ 11.50 ในปี 2554 และร้อยละ 12.26 ส าหรับปี 2560 
คา่ใช้จ่ายขัน้ต ่าเพ่ือการยงัชีพทางด้านน า้มนัดีเซลของครัวเรือน ในปี 2549 , ปี 2554 และปี 2560 
มีคา่เท่ากับ 1,1930.066 บาท , 2,109.545 บาท และ 1,769.231 บาท ตามล าดบั แสดงให้เห็นว่า 
ครัวเรือนมีการบริโภคน า้มนัดีเซลเพ่ือการยงัชีพเพิ่มขึน้ ในปี 2554 และลดลงในปี 2560 
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รายได้ของครัวเรือน เม่ือทดสอบทางสถิติด้วย ค่า f-statisticsมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ในปี 2549 มีคา่เทา่กบั 0.004 และส าหรับปี 2554 มีคา่เทา่กบั 
0.002 และในปี 2560 มีค่าเท่ากับ 0.004 สามารถอธิบายได้ว่า เม่ือครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ น้ 1 
บาท จะท าให้มีค่าใช้จ่ายทางด้านน า้มนัดีเซลเพิ่มขึน้ 0.004 บาท , 0.002 บาท และ 0.004 บาท 
ในปี 2549 , 2554 และ 2560 แสดงได้เห็นว่า การกระตุ้นค่าใช้จ่ายด้วยตวัแปรรายได้ ส่งผลต่อ
คา่ใช้จ่ายด้านน า้มนัดีเซลของครัวเรือนท่ีเพิ่มขึน้ในสดัสว่นใกล้เคียงกนั สอดคล้องกบัข้อสมมตฐิาน
ในการวิจยั 

ขนาดครัวเรือน เม่ือทดสอบทางสถิติด้วยค่า f-statisticsมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 ในปี  2549 มีค่าเท่ากับ 55.859 และส าหรับปี 2554 มีค่าเท่ากับ 
88.378 และมีค่าเท่ากับ 76.47 ในปี 2560 สามารถอธิบายได้ว่า ถ้าจ านวนสมาชิกในครัวเรือน
เพิ่มขึน้ 1 คน จะท าให้ค่าใช้จ่ายด้านน า้มนัดีเซลเพิ่มขึน้ 55.859 บาท , 88.378 บาท และ 76.47 
บาทในปี 2549 , 2554 และ 2560 เช่นเดียวกนั แสดงให้เห็นได้ว่าขนาดของครัวเรือนมีอิทธิพลต่อ
คา่ใช้จา่ยด้านน า้มนัดีเซลท่ีเพิ่มสงูขึน้ สอดคล้องกบัข้อสมมตฐิานในการวิจยั 

ระดบัการศึกษาของหวัหน้าครัวเรือน เม่ือทดสอบทางสถิติด้วยค่า f-statisticsมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 พบว่า ระดับมัธยมศึกษา ในปี 2549 มีค่า
เท่ากับ 286.296 และในปี 2554 มีค่าเท่ากับ 185.347 และมีค่าเท่ากับ 192.561 ในปี 2560 เม่ือ
เทียบกับระดับประถมศึกษา หากพิจารณาในระดับอุดมศึกษา พบว่า ในปี 2549 มีค่าเท่ากับ 
795.898 และในปี 2554 มีค่าเท่ากับ 797.970 และมีค่าเท่ากับ 642.606 ในปี 2560 เม่ือเทียบกับ
ระดบัประถมศกึษา สามารถอธิบายได้วา่ หวัหน้าครัวเรือนท่ีมีระดบัการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษา 
จะมีคา่ใช้จา่ยทางด้านน า้มนัดีเซลสงูกว่าหวัหน้าครัวเรือนในระดบัประถมศกึษาอยู่ 286.296 บาท 
,185.347 บาท และ 192.561 บาท ในปี 2549 , 2554 และ 2560 ตามล าดับ และหากหัวหน้า
ครัวเรือนท่ีมีระดบัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา จะมีค่าใช้จ่ายด้านน า้มันดีเซลสูงกว่าหัวหน้า
ครัวเรือนในระดับประถมศึกษา อยู่ท่ี 795.898 บาท , 797.970 บาท และ 642.606 บาท ในปี 
2549 , 2554 และ 2560 ตามล าดบั แสดงให้เห็นว่า ระดบัการศึกษาท่ีสงูขึน้จะส่งผลตอ่คา่ใช้จ่าย
ทางด้านน า้มนัดีเซลของครัวเรือนให้เพิ่มสงูขึน้ด้วยเช่นเดียวกัน สอดคล้องกบัข้อสมมติฐานในการ
วิจยั 

เขตท่ีอยู่อาศัย เม่ือทดสอบทางสถิติด้วยค่า f-statisticsมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบัความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ในเขตเมือง พบว่า ในปี 2549 มีค่าเท่ากับ -11.015 และในปี 2554 
มีคา่เท่ากบั -6.266 และมีคา่เท่ากบั 38.395 ในปี 2560 เม่ือเทียบกบัเขตชนบท สามารถอธิบายได้
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วา่ ครัวเรือนท่ีอยู่ในเขตเมือง จะมีคา่ใช้จ่ายด้านน า้มนัดีเซลต ่ากว่าในเขตชนบท อยูท่ี่ 11.015 บาท 
, 6.266 บาท ในปี 2549 , 2554 และสูงกว่าในเขตชนบทในปี 2560 อยู่ท่ี 38.395 บาท แสดงให้
เห็นว่า เขตท่ีอยูอ่าศยัเป็นตวัแปรปัจจยัท่ีส่งผลตอ่คา่ใช้จา่ยด้านน า้มนัดีเซลของครัวเรือน ซึง่ในเขต
เมืองมีคา่ใช้จ่ายต ่ากว่า หรืออาจอธิบายได้ว่าในเขตชนบทมีปริมาณคา่ใช้จ่ายด้านน า้มนัดีเซลสูง
กว่า ในปี 2549 และ 2554 และมีการปรับตวัลดลงในปี 2560 เม่ือเทียบกบัเขตเมือง สอดคล้องกบั
ข้อสมมตฐิานในการวิจยั 

ภาคท่ีอยู่อาศยั เม่ือทดสอบทางสถิติด้วยค่า f-statisticsมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 เม่ือเทียบกับกรุงเทพมหานคร พบว่า ภาคกลาง ในปี 2549 มีค่า
เท่ากับ -544.871 และในปี 2554 มีค่าเท่ากับ -617.497 และมีค่าเท่ากับ -452.997 ในปี 2560 
ภาคเหนือ ในปี 2549 มีค่าเท่ากับ -1096.102 และในปี 2554 มีค่าเท่ากับ -1168.768 และมีค่า
เท่ากบั -858.132 ในปี 2560 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในปี 2549 มีคา่เท่ากบั -862.718 และในปี 
2554 มีค่าเท่ากบั -878.403 และมีคา่เท่ากับ -715.908 ในปี 2560 ภาคใต้ ในปี 2549 มีคา่เท่ากับ 
-633.963 และในปี 2554 มีค่าเท่ากับ -320.417 และมีค่าเท่ากับ -248.956 ในปี 2560 สามารถ
อธิบายได้ว่า ภาคกลาง มีค่าใช้จ่ายด้านน า้มนัดีเซลของครัวเรือนต ่ากว่าในกรุงเทพมหานคร อยู่ท่ี 
544.871 บาท , 617.497 บาท และ 452.997 บาทในปี 2549 , 2554 และ 2560 ในภาคเหนือ มี
ค่าใช้จ่ายด้านน า้มันดีเซลของครัวเรือนต ่ากว่าในกรุงเทพมหานคร อยู่ ท่ี  1,096.102 บาท , 
1,168.768 บาท และ 858.132 บาทในปี 2549 , 2554 และ 2560 ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีค่าใช้จ่ายด้านน า้มันดีเซลของครัวเรือนต ่ากว่าในกรุงเทพมหานคร อยู่ ท่ี  862.718 บาท , 
878.403 บาท และ 715.908 บาทในปี 2549 , 2554 และ 2560 และสุดท้ายภาคใต้ มีค่าใช้จ่าย
ด้านน า้มนัดีเซลของครัวเรือนต ่ากว่าในกรุงเทพมหานคร อยู่ท่ี 633.963 บาท , 320.417 บาท และ 
248.956 บาทในปี 2549 , 2554 และ 2560 แสดงให้เห็นวา่ ภาคท่ีอยูอ่าศยัสง่ผลตอ่คา่ใช้จา่ยด้าน
น า้มันดีเซลของภาคครัวเรือน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ในปี  2554 แต่ลดลงในปี 2560 ในปริมาณท่ี
แตกตา่งกนั โดยกรุงเทพมหานครมีค่าใช้จ่ายด้านน า้มนัดีเซลสงูท่ีสุด รองลงมา คือ ภาคใต้ , ภาค
กลาง , ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ตามล าดบั สอดคล้องกับข้อสมมติฐานในการ
วิจยั 

จากการก าหนดตวัแปรทางด้านประชากรและสงัคม และตวัแปรทางด้านเศรษฐกิจ 
ผลจากการศึกษาพบว่า ทุกตวัแปรปัจจยัมีอิทธิพลและส่งผลต่อค่าใช้จ่ายด้านพลงังานของภาค
ครัวเรือนไทยทัง้สิน้ อาทิเชน่ 

ตวัแปรด้านเศรษฐกิจและสงัคม 
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รายได้ของครัวเรือน สอดคล้องกับการศึกษาของ อารัญญา รักษิตานนท์ 
(2538) เร่ืองพฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศยัของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดันนทบุรี พบว่า รายได้เฉล่ียของครัวเรือนต่อเดือนมีความสมัพันธ์เชิงลบกับพฤติกรรมการ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือ ครัวเรือนท่ีมีรายได้เฉล่ีย
มาก จะประหยดัพลงังานไฟฟ้าน้อยลง เช่นเดียวกบัการศึกษาของรัชพนัธุ์  เชยจิตร และรติพร ถึง
ฝ่ัง (2557) ท่ีศึกษาค่าใช้จ่ายพลังงานของครัวเรือนยากจนในประเทศไทย ท่ีพบว่า ครัวเรือน
ยากจน ครัวเรือนเกือบจนและครัวเรือนไม่ยากจน มีภาระคา่ไฟฟ้าตอ่คา่ใช้จ่ายพลงังานรวมเฉล่ีย
ตอ่คนตอ่เดือนแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั กลา่วคือ ครัวเรือนท่ีมีรายได้สงูกว่าจะมีคา่ใช้จา่ยด้าน
พลงังานสงูกวา่ครัวเรือนท่ีมีรายได้ต ่ากวา่ 

ตวัแปรด้านประชากรและสงัคม  
ขนาดของครัวเรือน สอดคล้องกับ การศกึษาเก่ียวกับขนาดของครัวเรือนกับ

ค่าใช้จ่ายด้านพลงังานของครัวเรือนไทย ของ จารุพสัตร์ พิชิตานนท์  (2549) พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ขนาดของครัวเรือน มีความสมัพันธ์กับค่าใช้จ่ายด้านพลงังานของครัวเรือน   ส่วนการศึกษาการ
เปล่ียนแปลงลักษณะการบริโภคอาหารในประเทศไทย ของ พินพร ยุรยาตร์ (2543) พบว่า 
คา่ใช้จา่ยตอ่เดือนเพ่ือการบริโภคอาหารหมวดข้าวและอาหารท่ีท าจากแปง้ และหมวดนม เนยแข็ง 
และไข่ มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัจ านวนสมาชิกของครัวเรือน อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
0.01 

ระดบัการศกึษาของหวัหน้าครัวเรือน สอดคล้องกบั การศกึษาของ เสาวรักษ์ 
อินทรหา (2546)  พบว่า ระดบัการศกึษามีความสมัพนัธ์กบัขนาดของบ้านเดี่ยวท่ีผู้บริโภคต้องการ
ซือ้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนการศกึษาของวริศรา สาระโกเศศ (2539) เร่ืองการ
ใช้ส่ือโฆษณาของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในการวางแผนกระตุ้นความสนใจ พบว่า 
ระดบัการศึกษามีความสัมพันธ์กับความเข้าใจและการมีแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมการประหยัด
พลงังานไฟฟ้า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ในทางตรงกนัข้าม 

เขตท่ีอยู่อาศยั สอดคล้องกบั การศึกษาเร่ืองการใช้พลงังานของครัวเรือนใน
เมืองของประเทศในกลุ่มอาเซียนของ Tyler, R.S. (1996)  ท่ีพบว่า โดยส่วนมากการเพิ่มขึน้ด้าน
การใช้พลงังานไฟฟ้าของครัวเรือนจะเพิ่มขึน้ในเขตเมือง เพราะเป็นบริเวณท่ีมีกระแสไฟฟ้าเข้าถึง 
สอดคล้องกบัการศกึษาของ ปรีชา ตัง้ตฤษณกลุ (2541) เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการใช้
ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวนัของแม่บ้านในเขตเทศบาลเมืองล าปาง พบว่า แม่บ้านท่ีพกัอาศยัในย่านท่ี
อยู่อาศัยและย่านธุรกิจพาณิชย์มีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวันแตกต่างกัน อย่างมี
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นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือ แม่บ้านท่ีพกัอาศยัอยู่ในย่านธุรกิจพาณิชย์มีพฤติกรรม
การใช้ไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกวา่แมบ้่านท่ีพกัอาศยัในยา่นท่ีอยู่อาศยั 

ภาคท่ีอยู่อาศยั สอดคล้องกับ การศึกษาของ ปิยาวรรษ สกุลเจริญ (2547) 
พบว่า ครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคต่อครัวเรือนต ่าท่ีสุด 
ในขณะท่ีครัวเรือนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคกลางมีคา่ใช้จา่ยเพ่ือการบริโภคตอ่
ครัวเรือนสูงท่ีสุด และการศึกษาด้านประชากรกับพลังงานของ Reynolds, R.T. (1980) ยงัพบว่า 
การเลือกท่ีอยู่อาศยัของคนอเมริกนัมีผลอย่างมากตอ่อปุสงค์พลงังาน เพราะในแตล่ะภาคมีความ
แตกตา่งกนัในด้านการคมนาคม ซึง่เก่ียวข้องกบัความต้องการพลงังานโดยตรง 

5.1.3 การวิเคราะห์ค่าความยืดหยุ่นของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่อรายได้ของ
ครัวเรือน  

ผลจากการวิเคราะห์คา่ความยืดหยุน่ในแตล่ะประเภทพลงังาน ท่ีจ าแนกตามภูมิภาค
ท่ีตัง้ของครัวเรือน พบวา่  

ในปี 2549 ค่าความยืดหยุ่นของค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทพลังงานต่อรายได้ในกลุ่ม
สินค้าปกติมีค่าความยืดหยุ่นน้อยกว่าหนึ่ง ถือว่าเป็นสินค้าจ าเป็น กล่าวคือ ครัวเรือนจะมีการ
เปล่ียนแปลงการบริโภคหรือใช้จ่ายพลังงานกลุ่มนี ้น้อยกว่าการเปล่ียนแปลงของระดบัรายได้  
จากผลการศึกษาพบว่า ครัวเรือนท่ีมีท่ีตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มท่ีมีความยืดหยุ่นต่อ
รายได้สูงกว่าครัวเรือนอ่ืน ๆ ในกลุ่มค่าใช้จ่ายพลงังานน า้มนัดีเซล  น า้มันเบนซิน  และพลงังาน
รวม ในขณะท่ีภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีแนวโน้มท่ีมีความยืดหยุ่นต่อ
รายได้สงูกวา่ครัวเรือนอ่ืน ในกลุม่คา่ใช้จา่ยพลงังานไฟฟ้า 

ในปี 2554 พบว่า ครัวเรือนท่ีมีท่ีตัง้ในกรุงเทพมหานคร ยังคงมีแนวโน้มท่ีมีความ
ยืดหยุ่นตอ่รายได้สูงกว่าครัวเรือนอ่ืน ๆ ในกลุ่มค่าใช้จ่ายพลงังานน า้มนัดีเซล น า้มนัเบนซิน และ
พลงังานรวม ตามล าดบั ในขณะท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มท่ีมีความยืดหยุ่นตอ่รายได้
สงูกวา่ครัวเรือนอ่ืน ในกลุม่คา่ใช้จา่ยพลงังานไฟฟ้า 

ในปี 2560 ผลการศึกษา พบว่า ค่าความยืดหยุ่นต่อรายได้ในกลุ่มสินค้าจ าเป็น คือ 
ครัวเรือนท่ีมีท่ีตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มท่ีมีค่าความยืดหยุ่นตอ่รายได้สูงกว่าครัวเ รือน
อ่ืน ๆ ในกลุ่มคา่ใช้จ่ายพลงังานน า้มนัเบนซิน และพลงังานรวม ในขณะท่ีภาคกลาง มีแนวโน้มท่ีมี
ความยืดหยุน่ตอ่รายได้สงูกวา่ครัวเรือนอ่ืนในกลุม่คา่ใช้จ่ายพลงังานไฟฟ้า และในกลุม่พลงังานท่ีมี
คา่ความยืดหยุ่นมากกว่าหนึ่ง หรือตามทฤษฎีจดัได้ว่าเป็นสินค้าฟุ่ มเฟือย คือ ครัวเรือนท่ีมีท่ีตัง้อยู่
ในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีแนวโน้มมีค่าความยืดหยุ่นตอ่รายได้สงูกว่าครัวเรือนอ่ืน ในกลุ่มคา่ใช้จ่าย
พลงังานน า้มนัดีเซล อาจเป็นผลมาจาก การพฒันาทางด้านเทคโนโลยีของเคร่ืองยนต์ในปัจจุบนั
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ของรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลจากทางฝ่ังยุโรป และญ่ีปุ่ นบางรุ่นท่ีสามารถขบัเคล่ือนได้ด้วยพลงังาน
ดีเซล จึงท าให้ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายในการบริโภคน า้มนัดีเซลท่ีเพิ่มสูงขึน้ ประกอบกบัผลจากการ
แทรกแซงนโยบายของทางภาครัฐท่ีต้องการรักษาเสถียรภาพของระดบัราคาน า้มันเชือ้เพลิงใน
ประเทศให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม จึงมีการอดุหนนุราคาน า้มันเชือ้เพลิงดีเซลจากกองทนุน า้มนั จึง
ส่งผลต่อค่าความยืดหยุ่นของค่าใช้จ่ายน า้มันดีเซลต่อรายได้ท่ีมีค่ามากกว่าหนึ่งในปี 2560 ตาม
ผลการศกึษา 

สรุปผลการศึกษา ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายด้านพลงังานรวมเฉล่ียสูงขึน้ทุกภาคท่ีอยู่อาศยั 
และทกุปีท่ีท าการศกึษา โดยมีค่าใช้จ่ายด้านพลงังานรวมในภาพรวมเฉล่ียร้อยละ 14 เฉล่ียตอ่คน
ต่อเดือนหากเทียบเคียงกับรายได้และค่าใช้จ่ายรวม และภาคใต้มีค่าใช้จ่ายด้านพลงังานรวมสูง
ท่ีสุด ท่ีร้อยละ 17 หากพิจารณาตามแต่ละประเภทของพลังงานต่อค่าใช้จ่ายพลังงานงานรวม 
น า้มันเบนซินมีสดัส่วนค่าใช้จ่ายสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ไฟฟ้า และน า้มันดีเซล หากพิจารณาตาม
ภาคท่ีอยู่อาศยั กรุงเทพมหานครมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ภาคกลาง 
ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่าใช้จ่ายของน า้มันเบนซิน ภาคใต้มีสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายสูง ท่ีสุด  รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และ
กรุงเทพมหานคร ค่าใช้จ่ายของน า้มันดีเซล ภาคเหนือมีค่าใช้จ่ายสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ภาคใต้ 
ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพมหานคร ตวัแปรปัจจยัท่ีก าหนดทกุตวัแปร อาทิ
เชน่ ขนาดของครัวเรือน  ระดบัการศกึษาของหวัหน้าครัวเรือน เขตท่ีอยูอ่าศยั  ภาคท่ีอยู่อาศยั และ
รายได้ของครัวเรือน มีอิทธิพลและส่งผลต่อค่าใช้จ่ายด้านพลงังานของครัวเรือนทัง้สิน้ สอดคล้อง
กับผู้ ท่ีเคยศึกษาในการทบทวนวรรณกรรมท่ีผ่านมา รวมถึงสอดคล้องกับสมมติฐานในงานวิจัย 
เม่ือทดสอบทางสถิติด้วยค่า f-statistics มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมั่นร้อยละ 99 ใน
ส่วนค่าความยืดหยุ่นของคา่ใช้จ่ายแตล่ะประเภทพลงังานต่อรายได้ในกลุ่มสินค้าปกติมีค่าความ
ยืดหยุ่นน้อยกว่าหนึ่ง ถือว่าเป็นสินค้าจ าเป็น กล่าวคือ ครัวเรือนจะมีการเปล่ียนแปลงการบริโภค
หรือใช้จ่ายพลังงานกลุ่มนี ้น้อยกว่าการเปล่ียนแปลงของระดบัรายได้  จากผลการศึกษาพบว่า 
ครัวเรือนท่ีมีท่ีตัง้อยูใ่นกรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มท่ีมีความยืดหยุ่นตอ่รายได้สงูกวา่ครัวเรือนอ่ืน ๆ 
ในกลุ่มคา่ใช้จ่ายพลงังานน า้มนัดีเซล  น า้มนัเบนซิน  และพลงังานรวม ในปี 2549 , 2554 แตใ่นปี 
2560 พบว่า กรุงเทพมหานคร มีกลุ่มพลงังานท่ีมีคา่ความยืดหยุน่มากกว่าหนึ่ง และตามทฤษฎีจดั
ได้ว่าเป็นสินค้าฟุ่ มเฟือย ในกลุ่มค่าใช้จ่ายพลงังานดีเซล อาจเป็นผลมาจาก การพฒันาทางด้าน
เทคโนโลยีของเคร่ืองยนต์ในปัจจบุนัของรถยนต์นัง่ส่วนบคุคลจากทางฝ่ังยโุรป และญ่ีปุ่ นบางรุ่นท่ี
สามารถขบัเคล่ือนได้ด้วยพลงังานดีเซล จึงท าให้ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายในการบริโภคน า้มนัดีเซลท่ี
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เพิ่มสูงขึน้ ประกอบกับผลจากการแทรกแซงนโยบายของทางภาครัฐท่ีต้องการรักษาเสถียรภาพ
ของระดบัราคาน า้มนัเชือ้เพลิงในประเทศให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม จึงมีการอุดหนุนราคาน า้มัน
เชือ้เพลิงดีเซลจากกองทนุน า้มนั จึงส่งผลตอ่คา่ความยืดหยุน่ของคา่ใช้จ่ายน า้มนัดีเซลตอ่รายได้ท่ี
มีคา่มากกวา่หนึง่ในปี 2560 ตามผลการศกึษา และสดุท้ายส าหรับกลุม่พลงังานไฟฟ้า ท่ีมีแนวโน้ม
ความยืดหยุ่นต่อรายได้สูงกว่าครัวเรือนอ่ืน ได้แก่ ครัวเรือนท่ีมี ท่ีตัง้อยู่ในภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ในปี 2549 , 2554 แล 2560 ตามล าดบั 
 

5.2 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
1. ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายพลังงานท่ีใช้ภายในบ้าน ค่าไฟฟ้า ค่าแก๊สหุงต้มของครัวเรือนจะ

ลดลงจากพฤตกิรรมของครัวเรือนท่ีปรับเปล่ียน แตค่รัวเรือนก็ยงัมีภาระคา่ใช้จ่ายด้านพลงังานรวม
ตอ่รายได้และค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มสูงขึน้ เฉล่ียร้อยละ 14 ต่อคนต่อเดือน จากค่าใช้จ่ายพลงังานใน
ยานพาหนะ น า้มนัเบนซิน และน า้มนัดีเซล ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้ในทกุปีท่ีได้ท าการศกึษา รัฐควร
หาแนวทางปอ้งกนัเพ่ือไมใ่ห้เป็นภาระคา่ใช้จา่ยของครัวเรือนท่ีเพิ่มสงูขึน้ในอนาคต 

2. น า้มนัเบนซินมีสดัส่วนร้อยละของรายจ่ายสงูท่ีสดุของครัวเรือนกวา่ร้อยละ 50 จากข้อ
ค้นพบในการศึกษาครัง้นี ้อาจน ามาซึ่งเป็นข้อเสนอแนะให้แก่ภาครัฐบาลในการก าหนดนโยบาย 
หรือมาตรการในการช่วยเหลือภาคครัวเรือน เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่าย เน่ืองด้วยน า้มันเบนซินมี
โครงสร้างทางด้านราคาอ้างอิงไปตามราคาของตลาดโลก  และประชาชนภาคครัวเรือนเองก็ไม่
สามารถสร้างอ านาจในการตอ่รองทางด้านราคาได้ 

3. ตวัแปรปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคา่ใช้จ่ายทางด้านพลงังานของครัวเรือนส่งผลกระทบต่อ
คา่ใช้จ่ายทางด้านพลงังานของครัวเรือนทัง้สิน้ จากจ านวนครัวเรือนตวัอย่างท่ีได้ท าการศกึษานัน้ 
มีตวัแปรบางตวัท่ีครัวเรือนสามารถควบคุมได้ เช่น ขนาดของครัวเรือน หรือ จ านวนสมาชิกของ
ครัวเรือน ซึ่งจากผลการศึกษา พบว่า หากจ านวนสมาชิกเพิ่มขึน้ 1 คน จะส่งผลต่อค่าใช้จ่าย
ทางด้านพลงังานรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 50 ต่อเดือนตอ่ครัวเรือน ครัวเรือนควรให้ความตระหนกัและ
วางแผนบริหารจดัการคา่ใช้จ่ายของครัวเรือนให้มีความเหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจและรายได้
ของครัวเรือน จากข้อมูลดงักล่าวรัฐบาลสามารถน าไปเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์พฤติกรรม
ของครัวเรือนในการจดัสรรนโยบายทางด้านพลงังานได้ตอ่ไป 

4. ถึงแม้ว่ากรุงเทพมหานครจะเป็นพืน้ท่ีท่ีมีคา่ความยืดหยุ่นตามแตล่ะประเภทพลงังาน
สงูสุด เช่น พลงังานรวม น า้มนัเบนซิน น า้มนัดีเซล  แต่จ านวนครัวเรือนตวัอย่างท่ีศึกษาอาศยัอยู่
ตามแต่ละภาคท่ีอยู่อาศยัในสดัส่วนท่ีสูงกว่า หากภาครัฐจะออกมาตรการ หรือนโยบายทางด้าน
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พลังงานในการช่วยเหลือภาคครัวเรือน ควรกระจายมาตรการต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกภาคท่ีอยู่
อาศยัของครัวเรือนด้วยเช่นกนั ซึ่งหากภาครัฐมุ่งเน้นช่วยเหลือแตใ่นกรุงเทพมหานครแล้วนัน้ อาจ
เป็นการเอือ้ประโยชน์ตอ่ภาคเอกชนมากกวา่ภาคครัวเรือนก็เป็นได้ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ในการศกึษาครัง้นีใ้ช้ข้อมลูจากโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ

จากส านกังานสถิติแห่งชาติ ซึ่งมีข้อจ ากัดในการเก็บรวบรวมข้อมูล และไม่มีข้อมูลส าคญัในการ
น ามาวิเคราะห์ เชน่ ราคา และปริมาณสินค้าท่ีครัวเรือนท าการอปุโภคบริโภค และการเก็บรวบรวม
ข้อมลูเป็นแบบรายปีท าให้เกิดความคลาดเคล่ือนได้เป็นอย่างมาก ดงันัน้ เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์
การเปล่ียนแปลงทางด้านค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือนได้นัน้ ควรเป็นครัวเรือนท่ีท าการ
ส ารวจแตล่ะปีเป็นครัวเรือนเดมิ 

2. จากปีท่ีได้เลือกมาท าการศึกษานี ้อาจมีบางปีท่ีตรงกับช่วงท่ีมีวิกฤตการณ์ทาง
การเมือง การเกิดภยัธรรมชาติ นโยบายจากทางภาครัฐ เข้ามาสอดแทรกซึง่ส่งผลกระทบตอ่ภาวะ
เศรษฐกิจ และค่าใช้จ่ายท่ีแท้จริงของครัวเรือน เพ่ือให้การแสดงผลชัดเจนขึน้ควรเลือกปีท่ีจะ
ท าการศกึษาในสภาวะปกต ิ
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