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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อค่าใช้จา่ ยของครัวเรือนในภาคกลางโดยใช้ขอ้ มูล
โครงการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 ของสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ ซึ่งมีจานวน
ครัว เรือ นในภาคกลางทัง้ สิ้น 12,932 ครัว เรือ น โดยประชากรที่ใช้ศึกษาในแต่ ละจัง หวัด ของภาคกลางมี
ลักษณะของประชากรไม่แตกต่างกัน การแบ่งครัวเรือนนัน้ จะแบ่งตามเกณฑ์ควินไทล์ซง่ึ เป็ นการแบ่งครัวเรือน
ออกเป็ น 5 กลุ่มเท่าๆ กัน หรือกลุ่มร้อยละ 20 ของครัวเรือนทัง้ หมดทีไ่ ด้ทาการเรียงลาดับครัวเรือนตามรายได้
ประจาต่อเดือนจากน้อยไปหามาก โดยกลุ่มควินไทล์ท่ี 1 คือ ครัวเรือนทีม่ รี ายได้น้อย กลุ่มควินไทล์ท่ี 2-4 คือ
ครัวเรือนที่มรี ายได้ปานกลาง และกลุ่มควินไทล์ท่ี 5 คือ ครัวเรือนที่มรี ายได้สูง จานวนตัวแปรอิสระที่ใช้ใน
การศึกษา 29 ตัวแปร ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู เพื่อหาปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อค่าใช้จ่ายของครัวเรือนใน
ภาคกลางตามกลุ่มรายได้ และใช้การลดจานวนตัวแปรอิสระที่มจี านวนมากและแก้ปัญหาตัวแปรอิสระที่มี
ความสัมพันธ์กนั โดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัย ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อค่าใช้จ่ายของครัวเรือนทัง้ 3
กลุ่มรายได้คอื สมาชิกในครัวเรือน ผลตอบแทนทางการออม และสมาชิกครัวเรือนสูงอายุทไ่ี ด้รบั สวัสดิการรัฐ
คาสาคัญ : ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู

Abstract
The main purpose of this study was to examine the factors affecting the expenditure of
households in the central region. Data were obtained from the household socio- economic survey in
2019, conducted by the National Statistical Office of Thailand. There were 12,932 households in the
central region. The study population in each province of the central region had similar nature of
characteristics. Households were equally divided into 5 groups or 20% from those with the lowest to
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the highest monthly income per capita. The first group is low- income households,
the second to the fourth group are middle- income households, and the fifth group is high- income
households. A total of 29 independent variables was included in this study. The data were analyzed
using the multiple regression method. Factor analysis was applied to reduce a large number of
explanatory variables, to remove multicollinearity problems. The study results revealed that the
significant factor affecting the expenditure of households in all income groups was the number of family
members, return on saving money, and elderly household members receiving welfare government.
Keywords: households expenditure; factor analysis; multiple linear regression

1. บทนา

พฤติกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวของครัวเรือนล้วนมีความ
เกี่ยวข้องกับสถานภาพทางการเงินของครัวเรือ น
ทัง้ สิน้ (กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์, 2560)
หากสะท้ อ นเศรษฐกิ จ ของครัว เรื อ นจาก
ข้อ มู ล การส ารวจภาวะเศรษฐกิ จ และสัง คมของ
ครัว เรือ นของสานั ก งานสถิติแห่ง ชาติ (2562) ซึ่ง
เป็ นการสารวจข้อมูลระดับครัวเรือนจากครัวเรือน
ตัวอย่างทัวประเทศประมาณ
่
52,000 ครัวเรือน จาก
การวิเ คราะห์ ข้อ มู ล ในช่ ว งปี 2553–2562 พบว่ า
รายได้ ค่ า ใช้ จ่ า ย และจ านวนหนี้ สิ น เฉลี่ ย ของ
ครัวเรือนทัวประเทศเพิ
่
ม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเมื่อ
พิจ ารณาสัด ส่ ว นหนี้ สิน ต่ อ รายได้ พ บว่ า ปี 2562
สัดส่วนหนี้สนิ สูงกว่ารายได้ประมาณ 6 เท่าตัว นัน่
หมายความว่าประชาชนมีการใช้จ่ายทีเ่ กินตัว จึงทา
ให้เกิดภาระหนี้สนิ ของครัวเรือนตามมา ทัง้ นี้ ภาค
กลางเป็ นภูมภิ าคหนึ่งทีม่ สี ดั ส่วนของหนี้สนิ สูงกว่ า
รายได้เช่นกัน
ในงานวิ จ ัย ที่ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน ดังเช่นงานวิจยั ของสมยศ
ประจันบาล (2559) ทีศ่ กึ ษาปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายของครัวเรือนไทยระหว่างปี
2548–2559 โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู
ซึ่ง ผลการวิจยั พบว่ า ปั จ จัย หลัก ที่มีอิทธิพลทาให้

ประเทศไทยมีก ารขยายตัว ด้า นเศรษฐกิจ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในช่ ว ง 10 ปี ที่ผ่ า นมา จากข้อ มู ล
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ซึ่งเป็ น
ดัชนีช้วี ดั ทางเศรษฐกิจทีส่ ามารถบอกถึงการเติบโต
ของเศรษฐกิ จ ภายในประเทศ จากข้อ มู ล ช่ ว งปี
2553–2562 พบว่ า GDP ขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้น อย่ า ง
ต่อเนื่อง โดยค่าเฉลี่ยของการเพิม่ ขึน้ อยู่ทป่ี ระมาณ
ร้อยละ 3.64 ต่อปี แต่ขอ้ มูลดังกล่าวเป็ นเพียงข้อมูล
ทีบ่ ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศเท่านัน้ แต่ไม่สามารถชีว้ ดั คุณภาพชีวติ
หรื อ ความเป็ นอยู่ ท่ี แ ท้ จ ริ ง ของประชาชนได้
(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562) ดังนัน้ การกาหนด
นโยบายที่เ หมาะสมเพื่อ ให้สอดคล้อ งกับ รูป แบบ
ความเป็ นอยู่และความต้องการของประชาชน จึง
จ าเป็ น ต้ อ งใช้ข้อ มูล ระดั บ ครัว เรือ นประกอบการ
พิจารณา
ภาคครัวเรือนถือว่าเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ
ของระบบเศรษฐกิจ โดยในทางเศรษฐศาสตร์นัน้
“ครัวเรือน” มีบทบาทที่สาคัญ 2 ประการ บทบาท
แรกคือ การเป็ นเจ้าของปั จจัยการผลิต บทบาทที่
สองคือ การเป็ นผูบ้ ริโภคสินค้าและบริการ กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ของครัวเรือนทัง้ การประกอบ
อาชีพ การบริโ ภค การออม การใช้จ่ า ย เป็ น ต้น
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ค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแปลงคือ รายได้ อัตราส่วนพึ่งพิง
วัย เด็ก วัย สูง อายุ และขนาดครัว เรือ น ในขณะที่
งานวิจยั ของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2562)
ได้ศึกษาปั จจัยที่มอี ิทธิพลต่อรายได้ รายจ่าย การ
ออม หนี้ สิน ผลการศึก ษาในด้า นรายจ่ า ยพบว่ า
รายได้ เ งิ น สดของครั ว เรื อ น ความมั ง่ คั ง่ หรื อ
ทรัพย์สนิ สุทธิของครัวเรือน สวัสดิการ มูลค่าหนี้สนิ
ทัง้ สิน้ ของครัวเรือน อายุของหัวหน้าครัวเรือน ระดับ
การศึกษาของหัวหน้ าครัวเรือน สถานภาพสมรส
ของหัวหน้ าครัวเรือน จานวนสมาชิกในครัวเรือ น
ภูมภิ าคของครัวเรือน หัวหน้าครัวเรือนทีป่ ฏิบตั งิ าน
ในเชิง เศรษฐกิจ และสมาชิก ครัว เรือ นที่พ่ึง พิง มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ ค่ า ใช้ จ่ า ยของครั ว เรื อ นเกษตรกร
น อ ก จ า ก นี้ ง า น วิ จั ย ข อ ง Sekhampu and
Niyimbanira (2013) ได้ศกึ ษาปั จ จัยที่มอี ิทธิพลต่อ
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในเขตเมืองแอฟริกาใต้ โดย
ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเช่นกัน โดยผล
การวิเ คราะห์ พ บว่ า รายได้ข องครัว เรือ น ขนาด
ครัวเรือน จานวนคนทีท่ างาน สถานภาพการทางาน
และระดั บ การศึ ก ษาของหั ว หน้ า ครั ว เรื อ น มี
ผลกระทบเชิงบวกต่อการใช้จ่ายของครัวเรือน และ
ส ถ า น ภ า พ ส ม ร ส ข อ ง หั ว ห น้ า ค รั ว เ รื อ น มี
ความสัม พัน ธ์ทางลบต่ อ การใช้จ่า ยของครัวเรือน
สาหรับตัวแปรเพศและอายุของหัวหน้า
ครัวเรือนไม่มผี ลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ของค่ า ใช้จ่า ยในครัวเรือ น ในขณะที่ง านวิจยั ของ
Khadija and Abeeda (2016) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ งการ
ประมาณค่ า ใช้ จ่ า ยครั ว เรื อ นตามลั ก ษณะของ
ครัว เรือ นตามเขตพื้น ที่โ ดยใช้ก ารวิเ คราะห์ ก าร
ถดถอยพหุคูณเช่นกัน พบว่าในเขตชนบทมีตวั แปร
อิสระ 7 ตัว ทีส่ ่งผลต่อค่าใช้จ่ายของครัวเรือนอย่าง
มีนัยสาคัญ นัน่ คือ ขนาดครัวเรือน สัดส่วนของเด็ก

อายุต่ ากว่า 5 ปี จานวนผู้มรี ายได้ สัดส่วนของเด็ก
นั ก เรีย น สิน ทรัพ ย์ รายได้ และจ านวนห้ อ งต่ อ
ครัวเรือน ในขณะทีใ่ นเขตเมืองมีตวั แปรจานวนห้อง
ต่ อ ครัว เรือ น สิน ทรัพ ย์ และรายได้ข องครัว เรือ น
เท่านัน้ ทีส่ ่งผลต่อค่าใช้จ่ายของครัวเรือน
ผู้ วิจ ัย จึง สนใจศึก ษาปั จ จัย ที่มีอิ ท ธิพ ลต่ อ
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในภาคกลางตามกลุ่มรายได้
เนื่องจากการที่เราทราบว่าปั จจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อ
การใช้จ่ายของครัวเรือนในแต่ละกลุ่มนัน้ ส่งผลให้
การกาหนดนโยบายหรือการจัดการต่าง ๆ เป็ นไปใน
แนวทางที่ถู ก ต้ อ งเหมาะสม สอดคล้ อ งกับ ความ
เป็ นอยู่และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

2. วิ ธีการ
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
งานวิ จ ั ย นี้ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี ก าร
วิ เ คราะห์ ปั จจัย และการถดถอยพหุ คู ณ โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ SPSS เวอร์ชนั ่ 25 และ
โปรแกรมสาเร็จรูป MINITAB เวอร์ชนั ่ 18
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ตัวแปร ทฤษฎี
และขัน้ ตอนการดาเนิ นงานวิ จยั
2.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ขอ้ มูล
ทุ ติย ภู มิ (Secondary Data) จากโครงการสารวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนพ.ศ. 2562
ของสานักงานสถิติแห่งชาติ งานวิจยั นี้เลือกศึกษา
ครัวเรือนซึ่งแบ่งตามเกณฑ์ควินไทล์ทเ่ี ป็ นการแบ่ง
ครัวเรือนออกเป็ น 5 กลุ่มเท่าๆ กัน หรือกลุ่มร้อยละ
20 ของครัว เรือ นทัง้ หมดที่ไ ด้ท าการเรีย งล าดับ
ครัวเรือนตามรายได้ประจาต่อเดือนจากน้อยไปหา
มาก เพื่อ ใช้ใ นการแยกครัว เรือ น “ยากจน” จาก
ครัวเรือน “ที่มีฐานะ ความเป็ นอยู่ดีกว่า” ในระดับ
ต่ า ง ๆ กัน โดยการศึก ษานี้ ไ ด้ จ านวนครัว เรื อ น
ตัว อย่ า งที่ร ายได้น้ อ ย (กลุ่ ม ควิน ไทล์ท่ี 1) 2,587
ครัวเรือน ครัวเรือนที่มรี ายได้ปานกลาง (กลุ่มควิน
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ไทล์ ท่ี 2–4) 7,758 ครัว เรื อ น และครัว เรื อ นที่มี
รายได้สูง (กลุ่มควินไทล์ท่ี 5) 2,587 ครัวเรือน ได้
จานวนตัวอย่างรวมทัง้ สิน้ จานวน 12,932 ครัวเรือน
2. 2. 2 ตั ว แปรที่ ใช้ ในการศึ ก ษา
ประกอบด้วยตัวแปรตาม 3 ตัว ได้แก่ ค่าใช้จ่ายของ
ครัวเรือนทีม่ รี ายได้น้อย (Y1) ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนที่
มีรายได้ปานกลาง (Y2) และค่าใช้จ่ายของครัวเรือนทีม่ ี
รายได้สู ง (Y3) มีตัวแปรอิสระจ านวน 30 ตัว แบ่ ง
ออกเป็ นตัวแปรเชิงปริมาณจานวน 26 ตัว และตัวแปร
เชิงคุณภาพจานวน 4 ตัว ได้แก่ จานวนผู้ทางานหา
รายได้ (X1) จานวนสมาชิกของครัวเรือน (X2) รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน (X3) จานวนหนี้สนิ เฉลี่ย
ของครัวเรือน (X4) อายุ ของหัวหน้ าครัวเรือน (X5)
จ านวนห้ อ งที่ อ ยู่ อ าศัย ต่ อ ครัว เรื อ น (X6) จ านวน
สมาชิกในครัวเรือนทีม่ อี ายุต่ ากว่า 15 ปี (X8) จานวน
สมาชิกในครัวเรือนทีม่ อี ายุมากกว่า 60 ปี (X9) จานวน
ผู้ พิการทัง้ หมดในครัวเรือน (X10) สถานภาพการ
ท างานของหัวหน้ าครัวเรือน (X11) สถานภาพการ
สมรสของหัวหน้ าครัวเรือน (X12) ระดับการศึกษา
สู งสุ ดของหัวหน้ าครัวเรือน (X13) เพศของหัวหน้ า
ครั ว เรื อ น (X14) จ านวนสมาชิ ก ที่ มี สิ ท ธิ เ บิ ก ค่ า
รักษาพยาบาลจากหน่ วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ (X15)
จานวนสมาชิกที่มบี ตั รรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
(ประกันสังคม) (X16) เงินออม (X17) เบี้ยบ าเหน็ จ
บานาญ เบี้ยหวัดและเงินสงเคราะห์ต่างๆ (X18) เงิน
ช่วยเหลือทีไ่ ด้รบั จากบุคคลอื่น (X19) ดอกเบี้ยเงินฝาก
พันธบัตร เงินปั นผลจากหุ้นและการลงทุนอื่นๆ (X20)
จานวนสมาชิกที่ได้รบั เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
สาหรับผูส้ ูงอายุ (X21) รายรับจากการให้เช่าห้อง/ทีด่ นิ
และสินทรัพย์อ่นื ๆ (X22) เงินสงเคราะห์ผสู้ งู อายุและผู้
พิการ รวมทัง้ เงินช่วยเหลืออื่นๆ จากรัฐ และองค์กร
ต่างๆ (X23) รายรับอื่นๆ เช่น เงินถูกสลาก เงินรางวัล
ค่ า นายหน้ า เงิ น ได้ จ ากการพนั น (X24) เขตการ
ปกครอง (X25) จานวนสมาชิกที่ได้รบั อาหารกลางวัน/
อาหารเสริมฟรี (X26) จานวนสมาชิกทีไ่ ด้ทุนการศึกษา

จากรัฐ (X27) จานวนสมาชิกทีไ่ ด้รบั บัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐ (X28) จานวนสมาชิกทีไ่ ด้รบั ประโยชน์จากโครงการ
อื่นๆ (X29) และจานวนวันทางานต่อเดือน (X30)
2.2.3 ทฤษฎี
2.2.3.1 ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ปั จ จั ย
(Factor Analysis) เป็ นวิธกี ารวิเคราะห์ตวั แปรหลาย
ตัววิธหี นึ่งทีน่ ิยมใช้ในการลดจานวนตัวแปรให้เหลือ
น้อยลง โดยศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ตั ว แปรและสร้ า งตั ว แปรใหม่ ท่ี เ รี ย กว่ า ปั จจัย
(Factor) โดยปั จจั ย ที่ ส ร้ า งขึ้ น จะประกอบด้ ว ย
รายละเอียดหรือความผันแปรของตัวแปรเดิมหลาย
ๆ ตั ว ห รื อ เ รี ย ก ว่ า เ ป็ น ก า ร น า ตั ว แ ป ร ที่ มี
ความสัม พัน ธ์กัน มากหรือ มีค วามร่ ว มกัน มากมา
รวมกันไว้เป็ นปั จจัยเดียวกัน โดยตัวแปรใหม่ทส่ี ร้าง
ขึ้นจะเป็ นตัวแปรอิสระเพื่อ นาไปใช้วิเ คราะห์ด้ว ย
วิธกี ารอื่น ๆ ต่อไป (สายชล สินสมบูรณ์ทอง, 2560)
2.2.3.2 การวิเคราะห์การถดถอย
พหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) เป็ น การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระหลายตัวกับ
ตัวแปรตาม 1 ตัว เพื่อศึกษาว่ามีตัวแปรอิส ระตัว
ใดบ้างที่ร่วมกันทานายหรือพยากรณ์ หรืออธิบาย
การผัน แปรของตัว แปรตามได้ โดยมีข้อ สมมติ
(Assumption) ของการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู
ดังนี้ ตัวแปรตามมีการแจกแจงปรกติ (Normality)
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กันใน
เ ชิ ง เ ส้ น ( Linearity) ตั ว แ ป ร อิ ส ร ะ ไ ม่ ค ว ร มี
ความสัมพันธ์กนั หรือไม่ควรเกิดปั ญหาตัวแปรอิสระ
มีความสัมพันธ์เชิงเส้นพหุ (Multicollinearity) ส่วน
เหลือ มีก ารแจกแจงปรกติ (Normality) ส่ ว นเหลือ
เป็ นอิสระกัน (No Autocorrelation) และส่วนเหลือมี
ความแปรปรวนคงที่ (Homoscedasticity) (กัลยา
วานิชย์บญ
ั ชา, 2557)
2.2.4 ขัน้ ตอนการดาเนินงานวิจยั
2.2.4.1 น าตั ว แปรอิ ส ระเชิ ง
ปริมาณ และตัวแปรอิสระเชิงคุณภาพทีท่ าการแปลง
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เป็ นตัวแปรหุ่นแล้วมาทาการแปลงค่าให้อยู่ในรูปค่า
คะแนนมาตรฐาน (Standardized) หรือ (Zi) เพื่อให้
ข้อ มู ล มีห น่ ว ยเดีย วกัน เนื่ อ งจากตัว แปรตัว แปร
อิสระแต่ละตัวมีหน่วยไม่เหมือนกัน
2.2.4.2 ท าการวิเ คราะห์ ปั จ จั ย
เพื่อลดตัวแปรอิสระ โดยเริม่ จากการตรวจสอบความ
เหมาะสมก่อนการวิเคราะห์ปัจจัย โดยพิจารณาจาก
ตัวสถิตทิ ดสอบไคเซอร์-เมเยอร์-ออลคิน (KMO) และ
การทดสอบบาร์ ต เลตต์ ( Bartlett Test) ถ้ า ค่ า
KMO > 0.6 แสดงว่ าข้อมูลมีความเหมาะสมในการ
วิเคราะห์ปัจจัย
2.2.4.3 พิจารณาค่าความร่วมกัน
ภายหลังสกัดปั จจัย (Extraction) ของแต่ละตัวแปร ถ้า
ค่าดังกล่าวต่ากว่า 0.4 นันคื
่ อ ปั จจัยร่วมอธิบายความ
ผันแปรของตัวแปรดังกล่ าวได้น้อย ควรตัดตัวแปร
ดังกล่าวออกจากการวิเคราะห์ปัจจัย
2.2.4.4 สกั ด ปั จ จัย โดยใช้ ก าร
วิเคราะห์ส่วนประกอบหลัก (Principal Component
Analysis: PCA) เพื่อพิจารณาว่ามีตวั แปรใดบ้างที่
ควรอยู่ในปั จจัยเดียวกัน และหาว่าควรมีปัจจัยร่วมกี่
ปั จจัย
2.2.4.5 พิจ ารณาจ านวนปั จ จัย
ร่วมทีเ่ หมาะสมจากปั จจัยร่วมทีม่ คี ่าลักษณะเฉพาะ
จ ริ ง ( Actual Eigenvalues) ม า ก ก ว่ า ค่ า
ลักษณะเฉพาะเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์คู่ข นาน
(Parallel Analysis)
2.2.4.6 เมื่อทราบจานวนปั จ จัย
ร่วม และคานวณค่าสัมประสิทธิหรื
์ อค่าถ่วงน้ าหนัก
ปั จจัยแล้ว ทาให้ทราบว่าตัวแปรใดที่มสี ่วนร่วมใน
ปั จ จัย ร่ วมมาก ก็จ ะให้ค วามหมายของปั จจัยร่วม
เป็ นความหมายของกลุ่มตัวแปรทีม่ คี ่าถ่วงน้ าหนัก
ปั จ จัย ในปั จ จัย ร่ ว มนั ้น มาก ทัง้ นี้ ค่ า ถ่ ว งน้ า หนั ก
ปั จจัยของแต่ละตัวแปรควรมีค่ามากกว่า 0.5
2.2.4.7 หมุนแกนปั จจัยร่วมแบบ
ตัง้ ฉากกัน (Orthogonal Rotation) โดยวิธวี าริแมกซ์

(Varimax) เพื่อ แก้ ปั ญ หาในกรณี ท่ีเ กิ ด ความไม่
ชัดเจนในการจัดตัวแปรของปั จจัยร่วมหรือในการให้
ความหมายของปั จจัยร่วม
2.2.4.8 ตั ว แปรอิ ส ระใหม่ ท่ีไ ด้
จากการวิเคราะห์ปัจจัยและตัวแปรเชิงคุณภาพ จะ
นาไปใช้ในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อหา
ปั จจัยที่มอี ิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในภาค
กลางตามกลุ่มรายได้ทงั ้ 3 กลุ่ม
2.2.4.9 ตรวจสอบแจกแจงปรกติ
ของตัว แปรตาม (Y) ด้ ว ยการทดสอบลิ ล ลี โ ฟรส์
(Lilliefors Test)
2. 2. 4.10 ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม
สั ม พั น ธ์ เ ชิ ง เส้ น พหุ ร ะหว่ า งตั ว แปรอิ ส ระ โดย
พิ จ ารณาจากค่ า ความคลาดเคลื่ อ นยิ น ยอม
( Tolerance) แ ล ะ ค่ า Variance Inflation Factor
(VIF)
2. 2. 4.11 วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม
แปรปรวนแบบทางเดียว (One –Way ANOVA) เพื่อ
ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัว
แปรอิสระทุกตัวพร้อมกัน
2.2.4.12 ทดสอบว่าตัวแปรอิสระ
ตัวใดมีส่วนในการอธิบายความผันแปร โดยใช้การ
ทดสอบที (t-Test) หรือ การทดสอบเอฟบางส่ ว น
(Partial F-Test) และใช้ก ารคัด เลือ กตัว แปรอิสระ
เข้าสมการถดถอยพหุคณ
ู โดยวิธกี ารถดถอยทีละขัน้
(Stepwise Regression)
2.2.4.13 ตรวจสอบข้อสมมติของ
ส่วนเหลือ ดังนี้
2.2.4.13.1 ตรวจสอบความ
เป็ นอิสระกันของส่วนเหลือโดยพิจารณาจากค่าตัว
สถิ ติ ท ดสอบเดอร์ บิ น -วัต สัน (Durbin - Watson
Test)
2.2.4.13.2 ตรวจสอบการ
แจกแจงปรกติของส่วนเหลือด้วยการทดสอบลิลลี
โฟรส์
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2.2.4.13.3 ตรวจสอบความ
แปรปรวนของส่ ว นเหลื อ คงที่โ ดยพิจ ารณาจาก
แผนภาพการกระจายระหว่างค่ามาตรฐานของส่วน
เหลือ (ei) กับค่ามาตรฐานของค่าทานาย ( Ŷ )

มีความสัมพันธ์กัน ผู้วิจยั จึงใช้การวิเคราะห์ปัจจัย
เพื่อลดจานวนตัวแปรอิสระโดยการรวมตัวแปรหลาย
ๆ ตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั ให้อยู่ในปั จจัยเดียวกัน
โดยตัวแปรอิสระใหม่ทไ่ี ด้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและ
ตัวแปรเชิงคุณภาพ จะนาไปใช้ในการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณเพื่อหาปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อค่าใช้จ่าย
ของครัวเรือนในภาคกลางตามกลุ่มรายได้ต่อไป
3.1 การวิ เคราะห์เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่ อ
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
การตรวจสอบความเหมาะสมก่ อ นการ
วิเคราะห์ ปั จจัยโดยใช้ตัวสถิติ KMO ได้ค่ าเท่ ากับ
0.652 และจากการทดสอบบาร์ตเลตต์พบว่าตัวแปร
ต่ าง ๆ มีความสัมพันธ์ กัน มีค่ า p-value = 0.000
(table 1)

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์ ผล
การศึ ก ษาครั ง้ นี้ มี จ านวนตั ว แปรอิ ส ระที่
นามาใช้ในการศึกษาจานวน 29 ตัว แบ่งออกเป็ นตัว
แปรเชิ ง ปริ ม าณจ านวน 25 ตั ว และตั ว แปรเชิง
คุณภาพจานวน 4 ตัว ผูว้ จิ ยั แปลงค่าตัวแปรอิสระให้
อยู่ในรูปค่าคะแนนมาตรฐาน (Standardized Score)
หรือ (Zi) เพื่อให้ขอ้ มูลมีหน่วยเดียวกัน และเนื่องจาก
ตัวแปรอิสระเชิงปริมาณมีจานวนมากและบางตัวอาจ
Table 1 KMO and Bartlett's test
KMO and Bartlett's test
Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy
Bartlett’s test of sphericity Approx. Chi-Square
p-values
Table 2 Communalities extraction
Low-income
Variables
Extraction
0.392
16
Z27
0.255
Z30
0.372

Low-Income Middle-Income High-Income
0.652
0.651
0.601
15103.413
51361.770 12225.155
0.000
0.000
0.000

Middle-income
Variables
Extraction
Z27
0.102

แสดงว่ า ตั ว แปรชุ ด นี้ เ หมาะสมที่ จ ะใช้ ก าร
วิเคราะห์ปัจจัย ขัน้ ต่อไปคือการสกัดปั จจัยซึ่งเป็ นการ
นาความผันแปรของตัวแปรต่าง ๆ ไปไว้ในปั จจัยร่วม
โดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ส่ ว นประกอบหลั ก จากนั ้น
พิจารณาค่าความร่วมกันของแต่ละตัวแปร พบว่าตัว
แปร Z16, Z27 และตัวแปร Z30 มีค่าความร่วมกันต่ากว่า

High-income
Variables
Extraction
Z10
0.253
Z21
0.278
Z29
0.373

0.4 (table 2) นัน่ คือตัวแปรดังกล่าวอธิบายความผัน
แปรของปั จจัยร่วมได้น้อย จึงตัดตัวแปรดังกล่าวออก
จากการวิเคราะห์ปัจจัย (Costello, A. B. and Osborne,
J. W., 2005) จากนั น้ ท าการหาจ านวนปั จจัยร่ วมที่
เหมาะสม พบว่าปั จจัยที่เหมาะสมมีจานวน 9 ปั จจัย
เนื่องจากมีค่าลักษณะเฉพาะจริง
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มากกว่าค่าลักษณะเฉพาะเฉลี่ย หลังจากที่ได้
จานวนปั จจัยร่วมแล้วทาการจัดตัวแปรตัวแปรเข้าแต่
ละปั จจัย (table 3)
จากนั น้ น าตัวแปรอิสระซึ่งเป็ นตัวแปรอิสระ
ใหม่ทไ่ี ด้จากการวิเคราะห์ปัจจัย ได้แก่ F1, F2, F3, F4,
F5, F6, F7, F8, F9 ตัวแปรที่ไม่ ได้น าเข้ามาวิเคราะห์

ปั จจัย ได้แก่ Z16, Z27, Z30 ตัวแปรที่มคี ่าถ่วงน้ าหนัก
ปั จจัยของตัวแปรอิสระหลังการหมุนแกนน้อยกว่า 0.5
คือ Z29 และตัวแปรเชิงคุณภาพ ได้แก่ Z11, Z12, Z14,
Z25 รวมทัง้ หมด 17 ตั ว มาวิ เ คราะห์ ก ารถดถอย
พหุคณ
ู ต่อไป

Table 3 Rotated component matrix for low-income households
Factors
Variables
1
2
3
4
5
6
Z9
0.856
Z23
0.801
Z5
0.736
Z28
0.547
Z8
0.939
Z26
0.901
Z2
0.810
Z10
0.919
Z24
0.905
Z20
0.843
Z17
0.837
Z19
0.868
Z1
–0.676
Z13
–0.733
Z3
0.640
Z22
Z6
Z18
Z15
Z4
Z21

141

7

8

9

0.689
0.531
0.818
0.584
0.736
0.668
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Table 4 Coefficients for predictor variables for low-income households
Unstandardized
Standardized
Collinearity
pCoefficients
Coefficients
Statistics
Models
t
values
B
Std. Error
Beta
tolerance
VIF
Constant 10.151
0.008
1293.305
0.000
F1
–0.135
0.009
–0.207
–15.769
0.000
0.836
1.196
F2
0.112
0.008
0.172
13.594
0.001
0.904
1.107
F4
–0.026
0.008
–0.040
–3.339
0.000
0.999
1.001
F6
0.421
0.009
0.644
47.368
0.000
0.782
1.279
F7
0.238
0.008
0.364
30.123
0.000
0.991
1.009
F8
0.080
0.008
0.123
10.146
0.000
0.988
1.012
F9
–0.062
0.008
–0.095
–7.855
0.000
0.988
1.012
Z12
–0.036
0.009
–0.055
–3.823
0.000
0.702
1.424
Z16
0.033
0.008
0.051
4.043
0.000
0.910
1.098
Z29
–0.051
0.008
–0.078
–6.218
0.000
0.920
1.087
ขัน้ แรกทาการตรวจสอบการแจกแจงปรกติของ
ตั ว แปรตาม Y1 ด้ วยการทดสอบลิ ล ลี โ ฟรส์
ผลการทดสอบพบว่าตัวแปรตาม Y1 ไม่มกี ารแจกแจง
ปรกติ จึงนาข้อมูลเหล่านี้ไปปรับตามการแปลงบ๊อกค๊ อก ซึ่งผลการแปลงดังกล่ าวได้ค่ า λ = 0.03 ซึ่งมี
ค่ าประมาณ 0.00 ดังนั น้ จึงท าการแปลงค่ าตัวแปร
ตาม Y1’= ln(Y1) จากนั ้ น น าตั ว แปรดั ง กล่ าวไป
ตรวจสอบการแจกแจงปรกติอีกครัง้ พบว่า Y1’ มีการ
แจกแจงปรกติ และจากtable 4 เป็ นการตรวจสอบ
ความสัมพันธ์เชิงเส้นพหุระหว่างตัวแปรอิสระ พบว่า
ค่าความคลาดเคลื่อนยินยอมอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และ
ค่า VIF น้อยกว่า 10 แสดงว่าไม่มปี ั ญหาตัวแปรอิสระ
มีความสัมพันธ์เชิงเส้นพหุ และจากผลการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณพบว่ าตัวแบบที่เหมาะสมในการ
ท านายปั จจัยที่ส่งผลต่อค่ าใช้จ่ายของครัวเรือนที่มี

รายได้น้ อย ประกอบด้วย 10 ปั จจัย ได้แก่ สมาชิก
ครัวเรือนสูงอายุท่ไี ด้รบั สวัสดิการรัฐ (F1) สมาชิกใน
ครัวเรือน (F2) ผลตอบแทนการออม (F4) ปั จจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ (F6) ทรั พ ย์ สิ น ครั ว เรื อ น (F7)
สวัสดิการที่ได้ ร ับของบุ คลากรรัฐ (F8) ปั จจัยทาง
การเงินที่ได้รบั จากแหล่งต่าง ๆ (F9) สถานภาพการ
สมรสของหัวหน้ าครัวเรือน (Z12) จานวนสมาชิกที่มี
บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (ประกันสังคม)
(Z16) และจานวนสมาชิกทีไ่ ด้รบั ประโยชน์จากโครงการ
อื่น ๆ (Z29) และได้สมการทานายดังนี้

Y ' = 10.151 – 0.135F1+ 0.112F2 – 0.026F4+


0.421F6+ 0.238F7+ 0.080F8– 0.062F9–
0.036Z12+ 0.033Z16 – 0.051Z29
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จากนัน้ นาส่วนเหลือมาทดสอบข้อสมมติของ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่าส่วนเหลือมี
การแจกแจงปรกติ มีค่า p-value เท่ากับ 0.200 มีค่า
มากกว่า α = 0.05 ส่วนเหลือเป็ นอิสระกัน มีค่าเดอร์
บิน–วัตสัน เท่ากับ 1.650 ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 1.52.5 เมื่อพิจารณาความแปรปรวนของส่วนเหลือจาก
กราฟ (fig. 1) พบว่าส่วนเหลือมีการกระจายอย่าง
สุ่ม นัน่ คือส่วนเหลือมีความแปรปรวนคงที่ ตัวแบบ
ทานายทีไ่ ด้จงึ เป็ นตัวแบบทีเ่ หมาะสม

Figure 1 Scatterplot of standardized residuals
against predicted values for low- income
households

Table 5 Rotated component matrix for expenditure for middle-income households
Factors
Variables
1
2
3
4
5
6
Z9
0.820
Z5
0.798
Z23
0.716
Z8
0.939
Z26
0.904
Z2
0.766
Z20
0.949
Z17
0.934
Z1
0.819
Z16
0.741
Z19
–0.583
Z10
0.892
Z24
0.876
Z18
0.823
Z15
0.765
Z3
Z4
Z6
Z13
Z29
143

7

8

0.726
0.591
0.505
0.656
–0.602
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Table 6 Coefficients for predictor variables for middle-income households
Unstandardized
Standardized
Collinearity Statistics
coefficients
coefficients
Models
t
p–values
B
Std. error
Beta
Tolerance
VIF
Constant 9.853
0.003
2999.789
0.000
F1
–0.027
0.004 –0.065
–6.773
0.000
0.685
1.460
F2
0.070
0.004
0.171
19.438
0.000
0.823
1.215
F3
0.039
0.003
0.096
11.812
0.000
0.967
1.034
F4
0.118
0.005
0.287
24.592
0.000
0.466
2.145
F5
–0.011
0.003 –0.027
–3.338
0.001
0.958
1.044
F6
0.021
0.003
0.052
6.242
0.000
0.915
1.093
F7
0.260
0.003
0.631
74.485
0.000
0.886
1.128
F8
0.035
0.003
0.084
9.883
0.000
0.884
1.132
Z11
–0.052
0.005 –0.126
–10.629
0.000
0.456
2.195
Z12
0.021
0.003
0.050
5.943
0.000
0.882
1.134
Z22
–0.008
0.003 –0.019
–2.225
0.026
0.916
1.092
Z25
0.015
0.003
0.036
4.493
0.000
0.979
1.022
Z28
0.019
0.004
0.047
4.389
0.000
0.557
1.795
Z30
–0.011
0.003 –0.027
–3.330
0.001
0.969
1.032
3.2 การวิเ คราะห์ เ พื่อ หาปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนทีม่ รี ายได้ปานกลาง
การตรวจสอบความเหมาะสมก่อนการวิเคราะห์
ปั จจัยโดยใช้ตวั สถิตทิ ดสอบ KMO เท่ากับ 0.651 และ
จากการทดสอบบาร์ ตเลตต์ พบว่ าตัวแปรต่ าง ๆ มี
ความสัมพันธ์กนั มีค่า p-value = 0.000 (table 1) แสดง
ว่าตัวแปรชุดนี้เหมาะสมทีจ่ ะใช้การวิเคราะห์ปัจจัย ขัน้
ต่อไปคือการสกัดปั จจัยซึง่ เป็ นการนาความผันแปรของ
ตัวแปรต่าง ๆ ไปไว้ในปั จจัยร่วมโดยใช้การวิเคราะห์
ส่ วนประกอบหลัก จากนัน้ พิจารณาค่าความร่วมกัน
ของแต่ละตัวแปร พบว่าตัวแปร Z27 มีค่าความร่วมกัน
ต่ากว่า 0.4 (table 2) นันคื
่ อ ปั จจัยร่วมอธิบายความผัน
แปรของตัวแปรดังกล่าวได้น้อย จึงตัดตัวแปรดังกล่าว

ออกจากการวิเคราะห์ปัจจัย จากนัน้ ทาการหาจานวน
ปั จจัยร่วมทีเ่ หมาะสม
พบว่ ามี จ านวน 8 ปั จจั ย เนื่ องจากมี ค่ า
ลักษณะเฉพาะจริงมากกว่าค่าลักษณะเฉพาะเฉลีย่ เมื่อ
ได้จานวนปั จจัยร่วมแล้วทาการจัดตัวแปรตัวแปรเข้า
แต่ละปั จจัย (table 5)
จากนัน้ นาตัวแปรอิสระซึ่งเป็ นตัวแปรอิสระ
ใหม่ท่ไี ด้จากการวิเคราะห์ปัจจัย ได้แก่ F1, F2, F3,
F4, F5, F6, F7, F8 ตัวแปรทีไ่ ม่ได้นาเข้ามาวิเคราะห์
ปั จจัย ได้แก่ Z27 ตัวแปรทีม่ คี ่าถ่วงน้าหนักปั จจัยของ
ตัวแปรอิสระหลังการหมุนแกนน้ อยกว่า 0.5 ได้แก่
Z21, Z22, Z28, Z30 และตัวแปรเชิงคุณภาพ ได้แก่ Z11,
Z12, Z14, Z25 รวมทัง้ หมด 17 ตัว มาวิเ คราะห์ การ
ถดถอยพหุคณ
ู ต่อไป
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ขัน้ แรกทาการตรวจสอบการแจกแจงปรกติของตัวแปร
ตาม Y2 ด้วยการทดสอบลิลลีโฟรส์ พบว่าตัวแปรตาม
Y2 ไม่มกี ารแจกแจงปรกติ จึงนาข้อมูลเหล่านี้ไปปรับ
ตามการแปลงบ๊อก-ค๊อก ผลการแปลงดังกล่าวได้ค่า λ
= –0.09 ซึ่งมีค่าประมาณ 0.00 ดังนัน้ จึงทาการแปลง
ค่าตัวแปรตาม Y2’= ln(Y2) จากนัน้ นาตัวแปรดังกล่าว
ไปตรวจสอบการแจกแจงปรกติอกี ครัง้ พบว่า Y2’ มีการ
แจกแจงปรกติ และจากtable 6 เป็ นการตรวจสอบ
ความสัมพันธ์เชิงเส้นพหุระหว่างตัวแปรอิสระ พบว่า
ค่าความคลาดเคลื่อนยินยอมอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และ
ค่า VIF น้อยกว่า 10 แสดงว่าไม่มปี ั ญหาตัวแปรอิสระ

มีความสัมพันธ์เชิงเส้นพหุ และจากผลการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณพบว่ าตัวแบบที่เหมาะสมในการ
ท านายปั จจัยที่ส่งผลต่อค่ าใช้จ่ายของครัวเรือนที่มี
รายได้ปานกลาง ประกอบด้วย 14 ปั จจัยได้สมการ
ทานายดังนี้

Y ' = 9.853 – 0.027F1 + 0.070F2+ 0.039F3


+0.118F4– 0.011F5+ 0.021F6+ 0.260F7
+0.035F8– 0.052Z11 + 0.021Z12
–0.008Z22+ 0.015Z25 + 0.019Z28– 0.011Z30

Table 7 Rotated component matrix for expenditure for high-income households
Factors
Variables
1
2
3
4
5
6
Z8
0.931
Z26
0.905
Z2
0.707
Z1
0.873
Z16
0.844
Z15
0.739
Z9
0.660
0.528
Z18
0.656
Z5
0.639
Z23
0.553
Z28
0.545
Z4
0.678
Z6
0.620
Z19
0.556
Z20
0.765
Z17
0.752
Z30
Z3
Z13
145

7

8

0.654
0.572
–0.533
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Table 8 Coefficients for predictor variables for high-income households
Unstandardized
Standardized
coefficients
coefficients
Models
t
p–values
B
Std. error
Beta
Constant
F1
F2
F3
F4
F5
F6
Z11
Z14
Z24
Z27

10.167
0.039
0.151
0.034
–0.156
0.416
0.095
–0.036
0.027
–0.043
0.022

0.009
0.009
0.012
0.009
0.009
0.010
0.009
0.011
0.009
0.010
0.009

0.060
0.229
0.052
–0.237
0.631
0.143
–0.054
0.042
–0.065
0.033

1126.190
4.281
13.108
3.676
–16.800
43.151
10.317
–3.131
2.966
–4.282
2.347

จากนัน้ นาส่วนเหลือมาทดสอบข้อสมมติของ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่าส่วนเหลือมี
การแจกแจงปรกติ มีค่า p-value เท่ากับ 0.200 มีค่า
มากกว่า α = 0.05 ส่วนเหลือเป็ นอิสระกัน มีค่าเดอร์
บิน–วัตสัน เท่ากับ 1.625

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.002
0.003
0.000
0.019

Collinearity Statistics
Tolerance

VIF

0.969
0.613
0.950
0.942
0.876
0.969
0.624
0.957
0.818
0.932

1.032
1.632
1.053
1.061
1.141
1.031
1.601
1.045
1.223
1.073

ส่ ว นเหลื อ มี ก ารกระจายอย่ า งสุ่ ม นั น่ คื อ ความ
แปรปรวนคงที่ ตัวแบบทานายทีไ่ ด้จงึ เป็ นตัวแบบที่
เหมาะสม
3.3 การวิเ คราะห์ เ พื่อ หาปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนทีม่ รี ายได้สงู
การตรวจสอบความเหมาะสมก่ อ นการ
วิเคราะห์ปัจจัย ได้ค่าตัวสถิตทิ ดสอบ KMO เท่ากับ
0.601 และจากการทดสอบบาร์ตเลตต์พบว่าตัวแปร
ต่ าง ๆ มีความสัมพันธ์ กัน มีค่ า p-value = 0.000
(table 1) แสดงว่าตัวแปรชุดนี้เหมาะสมที่จะใช้การ
วิเคราะห์ปัจจัย ขัน้ ต่อไปคือการสกัดปั จจัยซึ่ง เป็ น
การน าความผัน แปรของตัว แปรต่ า ง ๆ ไปไว้ใ น
ปั จ จัย ร่ ว มโดยใช้ก ารวิเ คราะห์ส่ว นประกอบหลัก
จากนัน้ พิจารณาค่าความร่วมกันของแต่ละตัวแปร
ผลการวิเ คราะห์ พ บว่ า ตัว แปร Z10, Z21, Z29 มีค่ า
ความร่วมกันต่ากว่า 0.4 (table 2) นัน่ คือปั จจัยร่วม
อธิบายความผันแปรของตัวแปรดังกล่าวได้น้อย จึง
ตัด ตัว แปรดัง กล่ า วออกจากการวิเ คราะห์ ปั จ จัย

Figure 2 Scatterplot of standardized residuals
against predicted values for middle- income
households
ซึ่ ง มีค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง 1.5-2.5 เมื่อ พิจ ารณาความ
แปรปรวนของส่วนเหลือจากกราฟ (fig. 2) พบว่า
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จากนั ้น ท าการหาจ านวนปั จ จัย ร่ ว มที่เ หมาะสม
พบว่ามี 8 ปั จจัยเนื่องจากมีค่าลักษณะเฉพาะจริง
มากกว่าค่าลักษณะเฉพาะเฉลีย่ เมื่อได้จานวนปั จจัย
ร่ ว มแล้ วท าการจัด ตัวแปรตัวแปรเข้าแต่ ละปั จจัย
(table 7)
จากนัน้ นาตัวแปรอิสระซึ่งเป็ นตัวแปรอิสระ
ใหม่ท่ไี ด้จากการวิเคราะห์ปัจจัย ได้แก่ F1, F2, F3,
F4, F5, F6, F7, F8 ตัวแปรทีไ่ ม่ได้นาเข้ามาวิเคราะห์
ปั จจัย ได้แก่ Z10, Z21, Z29 ตัวแปรทีม่ คี ่าถ่วงน้าหนัก
ปั จจัยของตัวแปรอิสระหลังการหมุนแกนน้อยกว่า
0.5 ได้แก่ Z22, Z24 และ Z27 และตัวแปรเชิงคุณภาพ
ได้ แ ก่ Z11, Z12, Z14, Z25 รวมทั ง้ หมด 18 ตั ว มา
วิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู ต่อไป
ขัน้ แรกท าการตรวจสอบการแจกแจงปรกติ
ของตัวแปรตาม Y3 ด้วยการทดสอบลิลลีโฟรส์ พบว่า
ตัวแปรตาม Y3 ไม่มีการแจกแจงปรกติ จึงนาข้อมูล
เหล่านี้ไปปรับตามการแปลงบ๊อก-ค๊อก จากผลการ
แปลงดังกล่าวได้ค่า λ = -0.02 ซึง่ มีค่าประมาณ 0.00
ดัง นั ้น จึง ท าการแปลงค่ า ตัว แปรตามY3’= ln(Y3)
จากนัน้ นาตัวแปรดังกล่าวไปตรวจสอบการแจกแจง
ปรกติอีกครัง้ พบว่าตัวแปร Y3’ มีการแจกแจงปรกติ
จากtable 8 เป็ นการตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้น
พหุระหว่างตัวแปรอิสระ พบว่าค่าความคลาดเคลื่อน
ยินยอมอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และค่า VIF น้อยกว่า 10
แสดงว่าไม่มปี ั ญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์เชิง
เส้นพหุ และจากผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
พบว่าตัวแบบทีเ่ หมาะสมในการทานายปั จจัยทีส่ ่งผล
ต่ อค่ า ใ ช้ จ่ า ย ข อง ค รั ว เรื อ นที่ มี ร า ย ไ ด้ น้ อ ย
ประกอบด้วย 10 ปั จจัย ได้แก่ สมาชิกในครัวเรือน
(F1) จานวนสมาชิกที่สทิ ธิประกั
์ นสังคม (F2) สมาชิก
สูงอายุ ท่ีได้ร ับเงินและสวัสดิการรัฐ (F3) สมาชิกที่
ได้รบั สวัสดิการของรัฐ (F4) ปั จจัยด้านการเงินและ
สวัสดิการการทางาน (F5) ผลตอบแทนทางการออม

(F6) สถานภาพการทางานของหัวหน้าครัวเรือน (Z11)
เพศของหัวหน้าครัวเรือน (Z14) รายรับอื่นๆ (Z24) และ
จานวนสมาชิกทีไ่ ด้ทุนการศึกษาจากรัฐ (Z27) และได้
สมการพยากรณ์ดงั นี้

Y ' =10.167 + 0.039F1+ 0.151F2+ 0.034F3


– 0.156F4+ 0.416F5+ 0.095F6
– 0.036Z11+ 0.027Z14– 0.043Z24 + 0.022Z27
จากนัน้ นาส่วนเหลือมาทดสอบข้อสมมติของ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่าส่วนเหลือมี
การแจกแจงปรกติ มีค่า p-value เท่ากับ 0.200 มีค่า
มากกว่า α = 0.05 ส่วนเหลือเป็ นอิสระกัน มีค่าเดอร์
บิน–วัตสันเท่ากับ 1.805 ซึง่ มีค่าอยู่ระหว่าง 1.5-2.5
เมื่อ พิจ ารณาความแปรปรวนของส่ ว นเหลือ จาก
กราฟ (fig. 3) พบว่าส่วนเหลือมีการกระจายอย่าง
สุ่ม นัน่ คือความแปรปรวนคงที่ ตัวแบบทานายทีไ่ ด้
จึงเป็ นตัวแบบทีเ่ หมาะสม

Figure 3 Scatterplot of standardized residuals
against predicted values for high- income
households

4. สรุป
4.1 สรุปผลการวิ จยั
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อค่าใช้จ่าย
ของครัวเรือนทีม่ รี ายได้น้อย ได้แก่ สมาชิกครัวเรือน
สู ง อายุ ท่ีไ ด้ ร ับ สวัส ดิก ารรัฐ สมาชิก ในครัว เรื อ น
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ผลตอบแทนการออม ปั จจัยด้า นประชากรศาสตร์
ทรัพย์สนิ ครัวเรือน สวัสดิการทีไ่ ด้รบั ของบุคลากรรัฐ
ปั จจัยทางการเงินทีไ่ ด้รบั จากแหล่งต่าง ๆ สถานภาพ
การสมรสของหัวหน้ าครัวเรือน จ านวนสมาชิกที่มี
บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (ประกันสังคม)
และจานวนสมาชิกทีไ่ ด้รบั ประโยชน์จากโครงการอื่น
ๆ ซึ่ ง ปั จ จั ย ดัง กล่ า วมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ค่ า ใช้ จ่ า ยของ
ครัวเรือนที่มรี ายได้น้อยคิดเป็ นร้อยละ 62.7 สาหรับ
ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อค่าใช้จ่ายของครัวเรือนทีม่ รี ายได้
ปานกลาง ได้แก่ สมาชิกครัวเรือนสู งอายุ ท่ีได้ร ับ
สวัสดิการรัฐ สมาชิกในครัวเรือน ผลตอบแทนทางการ
ออม ปั จจัยด้านการเงินและสวัส ดิการการท างาน
รายรับอื่นๆ สวัสดิการที่ได้รบั ของบุคลากรรัฐ ฐานะ
ทางการเงินของครัวเรือน ระดับการศึกษาสูงสุดของ
หัวหน้าครัวเรือน สถานภาพการทางานของหัวหน้ า
ครัวเรือน สถานภาพการสมรสของหัวหน้าครัวเรือน
รายรับจากการให้เช่าห้อง/ที่ดินและสินทรัพย์อ่ืน ๆ
เขตการปกครอง จานวนสมาชิกทีไ่ ด้รบั ประโยชน์จาก
โครงการอื่น ๆ และจ านวนวันท างานต่ อเดือน ซึ่ง
ปั จจัยดังกล่าวมีอทิ ธิพลต่อค่าใช้จ่ายของครัวเรือนทีม่ ี
รายได้ ป านกลางคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 50.7 ปั จ จัย ที่ มี
อิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายของครัวเรือนทีม่ รี ายได้สูง ได้แก่
สม า ชิ ก ใ นค รั ว เรื อ น จ า นว นสม า ชิ ก ที่ สิ ท ธิ ์
ประกั น สั ง คม สมาชิ ก สู ง อายุ ท่ี ไ ด้ ร ั บ เงิ น และ
สวัสดิการรัฐ สมาชิกทีไ่ ด้รบั สวัสดิการของรัฐ ปั จจัย
ด้านการเงินและสวัสดิการการทางาน ผลตอบแทน
ทางการออม สถานภาพการท างานของหัว หน้ า
ครัว เรือ น เพศของหัว หน้ า ครัว เรือ น รายรับ อื่นๆ
และจ านวนสมาชิก ที่ได้ทุ น การศึก ษาจากรัฐ โดย
ปั จจัยดังกล่าวมีอทิ ธิพลต่อค่าใช้จ่ายของครัวเรือนทีม่ ี
รายได้สงู คิดเป็ นร้อยละ 51.5
จากผลการวิเคราะห์ทงั ้ 3 กลุ่มรายได้ พบว่า
ปั จจัยสมาชิกในครัวเรือนสอดคล้องกับทุกงานวิจยั ที่
ได้อ้างอิงไว้ในคานา นอกจากนี้ปัจจัยระดับการศึกษา
ของหัวหน้ าครัวเรือน สอดคล้ องกับงานวิ จ ัย ของ

ปิ ยาวรรณ สกุ ลเจริญ (2556) ส านั กงานเศรษฐกิ จ
ก า ร เ ก ษ ต ร ( 2562) แ ล ะ Sekhampu, T. and
Niyimbanira, F. (2013) สาหรับปั จจัยเขตการปกครอง
สถานภาพการสมรสของหัวหน้าครัวเรือน สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2562)
นอกจากนี้ปัจจัยด้านสถานภาพการทางานก็สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ Sekhampu, T. and Niyimbanira, F.
(2013)
4.2 ข้อเสนอแนะ
ข้ อ มู ลที่ ใ ช้ วิ เ คราะห์ มี เ พี ยง 1 ปี หรื อ เพี ยง
ช่วงเวลาเดียวเท่านัน้ ซึง่ ผลการวิจยั ดังกล่าวอาจจะตอบ
โจทย์และสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศเฉพาะช่วงเวลาที่ศึกษาเท่านัน้
ดังนัน้ ในการกาหนดนโยบายให้มีความเหมาะสมและ
สามารถนาไปใช้แก้ปัญหาได้จริงและมีความยั ่งยืนใน
ระยะยาวนัน้ ควรศึกษาผลซ้าและติดตามอย่างต่อเนื่อง
และอาจเพิ่ มเติ มเนื้ อหาหรื อปั จจัยอื่ น ๆ ที่ อาจจะ
เกี่ยวข้องในการศึกษาร่วมด้วย เช่น อาชีพ ปั จจัยด้าน
สุขภาพของสมาชิกในครัวเรือน แรงจูงใจในการใช้จ่าย
เป็ นต้น
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