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คํานํา 
            

รายงานฉบับนี้  เปนการสรุปผลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.  2550  
ซึ่งสํานักงานสถิติแหงชาติไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลทุกเดือนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ  ทั้งในเขตและ
นอกเขตเทศบาล (มกราคม – ธันวาคม 2550)  เพื่อใหไดขอมูลที่สําคัญดานเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
คือ  รายได คาใชจาย  หน้ีสิน  และการกระจายรายไดของครัวเรือน ซึ่งพบวา  ในป 2550 ครัวเรือนในประเทศไทย  
มีรายไดและคาใชจายเฉลี่ยเดือนละ 18,660  และ 14,500 บาท  ตามลําดับ  มีหนี้สินเฉลี่ย 116,681 บาท 
ซ่ึงคิดเปน 6.3 เทาของรายได  ภาพรวมท้ังประเทศของความไมเทาเทียมกันของรายไดมีแนวโนมลดลง จากป 2549  
แตก็มิไดหมายความวาประชาชนทุกคนจะมีความเปนอยูที่ดีข้ึน  เนื่องจากพบวารายไดระหวางกลุมคนที่รวยที่สุด
กับกลุมคนที่จนที่สุดแตกตางกันถึง 24.1 เทา (เม่ือแบงครัวเรือนออกเปน 10 กลุมเทาๆ กัน)    ดังนั้นรัฐบาล
จึงจําเปนตองหามาตรการเพื่อเขาไปแกไขปญหาปากทองของประชาชนใหอยูดีกินดีมากขึ้น  โดยเฉพาะกลุมคนจน 

 สํานักงานสถิติแหงชาติ  หวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอหนวยงานตางๆ 
ท้ังภาครัฐ  เอกชน  สถาบันการศึกษา  และบุคคลทั่วไป 
   
                                                                        
 

iii



 
           สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทําการสํารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ป 2550 เพ่ือเก็บรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับรายได คาใชจาย ภาวะหนี้สิน และทรัพยสิน
ของครัวเรือน ตลอดจนลักษณะที่อยูอาศัย โดยทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลทุกเดือน (มกราคม - ธันวาคม 2550) จาก
ครัวเรือนตัวอยางในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ท้ังในเขต
และนอกเขตเทศบาล 52,000 ครัวเรือน ทั้งนี้ คาใชจายที่
นําเสนอ เปนคาใชจายเฉลี่ยท่ีจําเปนตองใชในการยังชีพ
เทานั้น  จึงไมรวมการสะสมทุน เชน ซื้อบาน/ท่ีดิน และ
เงินออม   ซ่ึงสรุปผลการสํารวจที่สําคัญ   ไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายไดของครัวเรือน   
         จากผลการสํารวจ พบวา ครัวเรือนทั่วประเทศ 
ในป 2550 มีรายไดเฉล่ียเดือนละ  18,660 บาท สวนใหญ
เปนรายไดจากการทํางาน (รอยละ 71.6)   ซึ่งไดแก  คาจาง
เงินเดือน  (รอยละ 39.9)   จากการทําธุรกิจ (รอยละ 20.8)    
และจากการทําการเกษตร (รอยละ 10.9)    และมีรายได
ที่ไมไดเกิดจากการทํางาน เชน เงินที่ไดรับความชวยเหลือ
จากบุคคลอื่นนอกครัวเรือน/รัฐ (รอยละ 9.9)  รายไดจาก
ทรัพยสิน เชน ดอกเบี้ย (รอยละ 2.0) นอกจากนั้นยังมีรายได
ในรูปสวัสดิการ/สินคา และบริการตางๆ (รอยละ 14.5)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 เมื่อพิจารณาเปนรายภาค พบวา กรุงเทพฯ และ 3 
จังหวัดรอบๆ  คือ  นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ 
มีรายไดครัวเรือนเฉลี่ยสูงกวาภาคอื่นๆ มากคือ 35,007 บาท 
รองลงมาไดแก  ภาคใต (19,716 บาท)   ภาคกลาง (18,932 บาท)  
และภาคเหนือ (13,568 บาท)  ต่ําสุดคือภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ซึ่งมีรายไดเฉล่ียเพียง 12,995 บาท  และพบวา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการเพิ่มของรายไดสงูกวา
ภาคอื่นๆ อยางเห็นไดชัด (รอยละ 10.0)  ขณะที่ภาคกลาง
เพียงภาคเดียวท่ีมีรายไดลดลงต่ําสุด (รอยละ 1.8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

แผนภูมิ  2    รายได คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน และจํานวนหนี้สินเฉล่ียตอครัวเรือนทั้งสิ้น       
                     รายภาค  (ป 2550)   
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สถานะทางเศรษฐสังคม

2  ผูถือครองทําการเกษตรเปนเจาของท่ีดิน
3  ผูถือครองทําการเกษตร เชาท่ีดิน / ทําฟรี

5  ผูดําเนินธุรกิจของตนเองท่ีไมใชการเกษตร
6  ลูกจางผูปฏิบัติงานวิชาชีพ วิชาการ บริหาร
7  คนงานเกษตร

8  คนงานท่ัวไป

9  เสมียน / พนักงาน / ผูใหบริการ
10  ผูปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต
11  ผูไมไดปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ

4  ประมง ปาไม ลาสัตว หาของปา
    และบริการทางการเกษตร

1  ท่ัวราชอาณาจักร

แผนภูมิ  3   รายได  คาใชจายเฉล่ียตอเดือน  และจํานวนหนี้สินเฉล่ียตอครัวเรือนท้ังสิ้น               
                    จําแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน (ป 2550) 

แผนภูมิ   1    รอยละของรายไดเฉล่ียตอเดือนของครัวเรือน  จําแนกตามแหลงที่มา 
                      ของรายได (ป 2550) 
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1/   คาใชจายเฉลี่ยที่จําเปนตองใชในการยังชีพ โดยไมรวมคาใชจายประเภทสะสมทุน เชน การซื้อบาน/ ที่ดิน เปนตน 
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39.9% คาจางและเงินเดือน
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3 จังหวัด 2/

ท่ัวราช
อาณาจักร

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

2/   นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ



 

 

 เมื ่อพิจารณาตามสถานะทาง เศรษฐสังคม  
(ตามอาชีพของผูที่มีรายไดสูงสุดในครัวเรือน) พบวา 
ครัวเรือนลูกจางที่ปฏิบัติงานวิชาชีพ/นักวิชาการ/นักบริหาร 
มีรายไดเฉลี่ยสูงสุดถึง 42,863 บาท  รองลงมา ไดแก 
ครัวเรือนของผูดําเนินธุรกจิท่ีไมใชเกษตร เสมียน/พนักงาน/
ผูใหบริการ และผูปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต (25,208  
19,311  และ 14,095 บาท  ตามลําดับ) และรายไดต่ําสุด 
คือ ครัวเรือนผูทําประมง/ปาไม/ลาสัตว/หาของปา (9,185 บาท)  
และพบวา  ครัวเรือนอาชีพใดมีรายไดสูง  สวนใหญจะมี
คาใชจายและจํานวนเงินที่เปนหนี้สูงเชนเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 

 
คาใชจายของครัวเรือน  
 ครัวเรือนทั่วประเทศ ในป 2550 มีคาใชจาย
เฉล่ียเดือนละ 14,500 บาท คาใชจายสวนใหญรอยละ 33.0 เปน
คาอาหารและเครื่องดื่ม (ซ่ึงในจํานวนนี้มีคาคร่ืองดื่มท่ีเปน
แอลกอฮอลรอยละ 1.3) รองลงมาเปนคาเชา/ซอมแซมบาน 
(รอยละ 20.1) ใชเกี่ยวกับการเดินทาง และยานพาหนะ 
(รอยละ 18.2) ใชสวนบุคคล/เคร่ืองนุงหม/รองเทา 
(รอยละ 5.6)  ใชในการสื่อสารรอยละ 3.4  ใชใน
การบันเทิง/การจัดงานพิธีรอยละ   2.5  คาใชจายในการศึกษา 
และกิจกรรมทางศาสนามีเพียงรอยละ 2.1 และ 1.0 ตามลําดับ 
สําหรับคาใชจายที่ไมเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค   เชน คาภาษี 
ของขวัญ  เบี้ยประกันภัย  ซ้ือสลากกินแบง/หวย   ดอกเบี้ย  
มีรอยละ 12.2 

 เมื่อพิจารณาเปนรายภาคหรืออาชีพจะพบวา 
ครัวเรือนในภาคหรืออาชีพใดที่มีรายไดสูงจะมีคาใชจาย
และหนี้สินสูงเชนเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หนี้สินของครัวเรือน 
 ในป 2550 ครัวเรือนท่ัวประเทศเกินคร่ึง 
(รอยละ 63.3) มีหน้ีสิน  สวนใหญเปนการกอหนี้เพื่อ
ใชในการอุปโภคบริโภค และใชในการซื้อบาน/ท่ีดิน
ใกลเคียงกันคือรอยละ 33.3  และ 31.3 ตามลําดับ  
รองลงมาใชทําการเกษตรรอยละ 15.2  และใชทําธุรกิจ
รอยละ 14.4  สําหรับหนี้เพื่อใชในการศึกษามีเพียง
รอยละ 2.7 เทานั้น  
 เมื ่อพิจารณาเปนรายภาค และอาชีพจะพบวา 
ครัวเรือนในภาคหรืออาชีพใดมีรายไดสูง  สวนใหญจะ
มีจํานวนเงินที่เปนหนี้สูงเชนเดียวกับคาใชจาย  และ
เมื่อพิจารณาถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของหนี้สิน  พบวา  
ครัวเรือนในภาคใตมีอัตราการเพิ่มของหนี้สินสูงสุด 
รอยละ 3.8  รองลงมาไดแกครัวเรือนในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือรอยละ 3.1 ตามลําดับ  
 

1/   คาใชจายเฉลี่ยที่จําเปนตองใชในการยังชีพ โดยไมรวมคาใชจายประเภทสะสมทุน เชน การซื้อบาน/ ที่ดิน เปนตน 

1/ 

แผนภูมิ   4    รอยละของคาใชจายเฉล่ียตอเดือนของครัวเรือน  จําแนกตามประเภทคาใชจาย 
                      (ป 2550) 

1/ 
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18.2%

 20.1%

33.0%

87.8%12.2%
คาใชจาย

ท่ีไมเก่ียวกับ
การอุปโภคบริโภค

   คาใชจาย    
อุปโภคบริโภค

(ภาษี เบ้ียประกันภัย ดอกเบ้ีย
ซ้ือสลากกินแบง หวย ฯลฯ)

14,500
บาท

อาหาร/เคร่ืองดื่ม/ยาสบู
คาเชาบาน/ซอมแซม
ยานพาหนะ/การเดินทาง
สวนบุคคล/เคร่ืองนุงหม/รองเทา
การสือ่สาร

การศึกษา
เวชภัณฑ/คารักษาพยาบาล

การบันเทิง/การจัดงานพิธี

กิจกรรมศาสนา

แผนภูมิ  5   รอยละของหนี้สินเฉล่ียตอครัวเรือนท้ังสิ้น  จําแนกตามวัตถุประสงคของการกูยืม   
                    (ป 2550) 
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ใชทําการเกษตร
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 116,681
บาท

ใชจายอุปโภคบริโภค

ซ้ือ/เชาบานและ/หรือท่ีดิน

ใชในการศึกษา



 

 

การเปรียบเทียบรายได  คาใชจาย  และหนี้สิน  ของ
ครัวเรือน  
            เมื่อเปรียบเทียบรายได คาใชจาย และหนี้สินของ
ครัวเรือนเปนรายภาค   พบวา  กรุงเทพ ฯ  และ 3  จังหวัด
คือ  นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ  มีรายได
ตอครัวเรือนเฉลี่ยสูงกวาภาคอื่นมาก คือ 35,007 บาท
โดยมีคาใชจายและจํานวนหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนสูงสุด
เชนเดียวกัน  คือ  23,996  และ 151,168  บาท   ตามลําดับ     
และมีสัดสวนของคาใชจายตอรายไดรอยละ 68.6  และ
พบวา ครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนภาคที่มี
รายได คาใชจาย  และหน้ีสินต่ําสุด  โดยมีสัดสวนของ
คาใชจายตอรายไดสูงถึงรอยละ 84.0 ซ่ึงจะทําใหเกิด
การออม หรือชําระหนี้ไดนอยมากเมื่อเทียบกับภาคอื่น  ๆ
(ภาคกลาง / ใต / เหนอื อยูระหวางรอยละ 80-81) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2549 2550
   รายไดประจําตอคนตอเดือน 5,245 5,494  
 
 
 
 
 
 
 

การเปรียบเทียบการกระจายรายไดของครัวเรือน   
         ในการวิเคราะหการกระจายรายได   โดยได
จัดแบงครัวเรือนทั่วประเทศเปน  5  กลุมเทาๆกัน    และ
นํามาเรียงลําดับตามรายไดประจําตอคนตอเดือนจากนอย
ไปมาก (กลุมที่ 1 มีรายไดต่ําสุด และกลุมที่ 5 มีรายไดสูงสุด)    
พบวา   กลุมท่ีมีรายไดสูงสุด มีสวนแบงของรายไดประมาณ  
รอยละ 49.2   ขณะที่กลุมที่มีรายไดต่ําสุด  มีสวนแบงของ
รายไดเพียงรอยละ 5.7 แตอยางไรก็ตาม พบวาความ
เหล่ือมลํ้าของรายไดมีแนวโนมลดลง กลาวคือครัวเรือน
กลุมท่ีมีรายไดสูงสุด มีสวนแบงของรายไดลดลงจาก 
รอยละ 50.9  เปนรอยละ 49.2 ขณะที่กลุมท่ีมีรายไดต่ําสุด
มีสวนแบงของรายไดเพิ่มขึ้นจาก รอยละ 5.1 ในป 2549 
เปน รอยละ 5.7 ในป 2550  

           สําหรับรายไดประจําตอคนตอเดือน โดยเฉลี่ย

เพ่ิมขึ้นจาก  5,245  บาทในป 2549  เปน 5,494 บาทในป 

2550 โดยเพิ่มขึ้นในทุกกลุม คือครัวเรือนที่มีรายไดสูงสุด 

มีรายไดประจําตอคนตอเดือนเพิ่มขึ้นจาก 16,574 บาท

เปน 16,905 บาท และครัวเรือนที่มีรายไดต่ําสุด มีรายได

ประจําตอคนตอเดือนเพ่ิมขึ้นจาก 1,111 บาท เปน 1,310 บาท  

5.1 9.1 13.9 21.0 50.921.3
5.7 9.6 14.2 49.2

16,574

3,608
2,245

1,111

6,058
6,377

3,881
2,4541,310

16,905

0

20

40

60

80

100

0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000

สวนแบงของรายไดประจําของครัวเรือน 
(รอยละ)

รายไดประจําตอคนตอเดือน
    (บาท)

(รายไดต่ําสดุ) (รายไดสงูสดุ)
1 2 3 4 5 กลุมควินไตส

รายไดประจําตอคนตอเดือน

สวนแบงของรายไดประจํา 2549
2550
2549
2550

ix 
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บทท่ี 1 
บทนํา   

 
 

 
 
 
1.1  ความเปนมา  
  สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทําการสํารวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนตั้งแตป 2500   
โดยจัดทําทุก 5 ป  แตเนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว และสภาพทาง
สังคมมีการเปลี่ยนแปลง จึงไดกําหนดใหทําการสํารวจ
ทุก 2 ป ตั้งแตป 2530  และจัดทําทุกปตั้งแตป 2549 
เปนตนไป การสํารวจที่จัดทําในครั้งนี้เปนการสํารวจ
คร้ังที่ 19   
 
1.2  วัตถุประสงค   
             วัตถุประสงคของการสํารวจ เพ่ือเก็บรวบรวม
ขอมูลท่ีสําคัญดานเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
เชน รายได คาใชจาย  ภาวะหนี้สิน ทรัพยสิน โครงสราง
ของสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะที่อยูอาศัย  การยายถ่ิน
และการสงเงิน ตลอดจนการไดรับสวัสดิการ/ความ
ชวยเหลือจากรัฐ และใชบริการของภาครัฐ เปนตน 
 
1.3  ขอบขายและคุมรวม   
           การสํารวจนี้คุมรวมครัวเรือนสวนบุคคล 
ในทุกจังหวัดท่ัวประเทศ ทั้งที่อยูในเขตเทศบาลและ
นอกเขตเทศบาล  (ยกเวน ครัวเรือนทูต   ผูแทนตางประเทศ   
และผูอยูอาศัยในประเทศไทยชั่วคราว)   
 
1.4 เวลาอางอิง 
 1)  ในรอบ 12 เดือนที่แลว 
  หมายถึง ระยะเวลานับจากเดือนกอน
เดือนสัมภาษณยอนหลังไป 12 เดือน เชน เดือนที่
สัมภาษณ คือกุมภาพันธ 2550   ในรอบ 12 เดือนที่แลว 
คือ “กุมภาพันธ 2549 – มกราคม 2550” 

  
 
 
 
 
  ใชสัมภาษณขอมูลรายไดของครัวเรือน 
และคาใชจายเกี่ยวกับสินคาและบริการที่ไมไดเกดิขึ้น
บอย ๆ แลวนํามาเฉลี่ยเปนคาใชจายตอเดือน 
 2)  เดือนท่ีแลว 
   หมายถึง  เดือนตามปฏิทินกอนเดือน
สัมภาษณ เชน ไปสัมภาษณเดือนกุมภาพันธ 2550  
เดือนท่ีแลว คือ “1 – 31 มกราคม 2550” 
  ใชสัมภาษณขอมูลรายไดของครัวเรือน 
และคาใชจายเกี่ยวกับสินคาและบริการที่มีการใชจาย
เปนประจํา 
               3)  สัปดาหท่ีแลว 
  หมายถึง  สัปดาหตามปฏิทินกอนสัปดาห
สัมภาษณ เชน ไปสัมภาษณสัปดาหท่ี 2  สัปดาหท่ี
แลว คือ สัปดาหท่ี 1 (วันจันทร – วันอาทิตย) 
  ใชสัมภาษณขอมูลคาใชจายเกี่ยวกับอาหาร 
เคร่ืองดื่มและยาสูบ 
 
1.5  รายการขอมูลที่เก็บรวบรวม 
 1) แบบสํารวจสมาชิกและการใชจายของ
ครัวเรือน มีรายการขอมูล ดังตอไปนี้ 
   ตอนที่ 1   สมาชิกของครัวเรือน 
  ตอนที่ 2 ลักษณะที่อยูอาศัย 
  ตอนที่ 3 คาใชจายสินคาและบริการ 
  ตอนที่ 4  คาใชจายอาหาร เคร่ืองดื่ม 
                                  และยาสูบ 
 2) แบบสํารวจรายไดของครัวเรือน มีรายการ 
 ขอมูล ดังตอไปนี้ 
  ตอนที่ 1 รายไดจากการทํางานโดยไดรับ   
                                      คาจางและเงินเดือน 



 

 

2
  ตอนที่ 2    รายไดจากการประกอบธุรกิจ  

                                      อุตสาหกรรม  หรือวิชาชีพที่ 
                                     ไมใชการเกษตร 
  ตอนที่ 3  รายไดจากการประกอบการเกษตร 
  ตอนท่ี 4   รายไดจากแหลงอ่ืนๆ ที่ไมใช 
                                      จากการทํางาน 
  ตอนท่ี 5 ทรัพยสินและหนี้สินของ  
                                ครัวเรือน 
  ตอนท่ี 6 การยายถ่ินและการสงเงิน 

 1.6  คําจํากัดความ 
     1.   สถานภาพการทํางาน   
 หมายถึง   สถานะของบุคคลในการทํางาน
ในเชิงเศรษฐกิจทุกประเภท  ไดแก 
 1) นายจาง   
 หมายถึง   ผูประกอบธุรกิจของตนเอง 1/  
(อาจมี “หุนสวน” หรือไมก็ได)  เพื่อหวังผลกําไร
หรือสวนแบง   และไดจางบุคคลตั้งแต 1 คนขึ้นไป
มาทํางานใหธุรกิจในฐานะ “ลูกจาง”  โดยเปนการ
จางงานบนพื้นฐานของความตอเนื่อง 
 

 2)    ทําธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลูกจาง   
                           หมายถึง  ผูประกอบธุรกิจของตนเอง 1/ 
(อาจมี “หุนสวน” หรือไมก็ได)  เพื่อหวังผลกําไรหรือ
สวนแบง  และไมมีการจาง “ลูกจาง” (ที่เปนการจาง
งานบนพื้นฐานของความตอเนื่อง)   แตอาจมีสมาชิก
ในครัวเรือนหรือผูฝกงานมาชวยทํางานโดยไมไดรับ
คาจางหรือคาตอบแทนในลักษณะการจางทํางาน  
 
 3) ชวยธุรกิจในครัวเรือนโดยไมไดรับคาจาง  
 หมายถึง  ผูที่ชวยทําธุรกิจหรือการเกษตร
ของสมาชิกในครัวเรือนเปนประจํา  โดยไมไดรับคาจาง 
และไมไดอยูในฐานะ “หุนสวน”  หรืออาจจะไดรับ
คาตอบแทนบางแตไมใชลักษณะของการจางทํางาน  
 

   4)   ลูกจาง  
 หมายถึง ผูท่ีทํางานโดยไดรับคาจาง ท่ี
เปนการจางงานบนพื้นฐานของความตอเนื่อง ไมมี
อํานาจในการตัดสินใจในการดําเนินงาน  คาจางที่ไดรับ
อาจเปนรายเดือน  รายวัน  รายช่ัวโมง  รายชิ้น หรือ
เหมาจาย  ซึ่งอาจจะเปนตัวเงิน หรือสิ่งของก็ได  
 
 5) การรวมกลุม   
 หมายถึง  กลุมคนที่มารวมกันทํางานใน
เชิงเศรษฐกิจ (ผลิตสินคาและบริการ)  โดยสมาชิก
แตละคนมีสวนรวมเทาเทียมกันในการตัดสินใจดาํเนินการ
ทุกขั้นตอน ตลอดจนการแบงรายไดใหแกสมาชิกตามที่
ตกลงกัน  การรวมกลุมดังกลาวอาจจะมีการ “จดทะเบียน
จัดตั้งในรูปนิติบุคคล” หรือไมก็ได  
 การรวมกลุมอาจดําเนินการโดยใช
แรงงานของสมาชิกทุกคน  หรือจางสมาชิกบางคน
หรือผูอ่ืนก็ได (ผูที่รับจางดังกลาวไมวาจะเปนสมาชิก
หรือผูอ่ืน ถือวาเปน “ลูกจาง” ของกิจการ) 

 เชน  การรวมกลุมเพื่อทําการเกษตร  
(การปลูกไมดอกไมประดับ   การเพาะเลี้ยงกบ ฯลฯ) 
 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
(การทํากะป น้ําปลา ขาวเกรียบ ฯลฯ)  
 และการทําผลิตภัณฑหัตถกรรม
พื้นบาน  (การทอผา เคร่ืองจักสานตาง ๆ ฯลฯ)  เปนตน 
 

       2.  รายไดของครัวเรือน   
               หมายถึง “เงินหรือสิ่งของ” ท่ีครัวเรือน
ไดรับมาจากการทํางานหรือผลิตเอง หรือจากทรัพยสิน
หรือไดรับความชวยเหลือจากผูอ่ืน 
 

1/  ผูประกอบธุรกิจของตนเอง : คือ ผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจในการดําเนินงาน และมีความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ (คาตอบแทนขึ้นอยูกับผลกําไรของงานที่ทํา) 
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 1)  รายไดประจํา  ไดแก 
                (1)  รายไดท่ีเกิดจากการทํางานหรือผลิตเอง   
 -  คาจางและเงินเดือน (รวม  
                                    คาตอบแทนอื่นๆ ที่ไดจากการ  
                                   ทํางาน) (กอนหักภาษี/เงินสบทบ 
                                 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ/เงิน  
                                   ประกันสังคม ฯลฯ) 
 - รายไดจากการประกอบธุรกิจ  
                                   อุตสาหกรรม วิชาชีพ (ท่ีไมใช 
                                   การเกษตร) (รายรับเบื้องตน     
                                  บวก มูลคาสินคา/บริการของ 
                                  ธุรกิจท่ีนํามาอุปโภคบริโภคใน 
                                  ครัวเรือน ลบ คาใชจายในการ 
                                  ดําเนินการ) 
 -  รายไดจากการประกอบการเกษตร 
   (มูลคาผลผลิตการเกษตรทั้งหมด  
                                   ลบคาใชจายในการดําเนินการ) 
 (2)   รายไดจากแหลงอื่นๆ ท่ีไมใชจาก 
                                 การทํางาน 
 - เงินบําเหน็จ / บํานาญ  เงิน 
                                         ประโยชนทดแทนตางๆ (เกิด                                          
                                      อุบัติเหตุ/การเจ็บปวยจากการ 
                                      ทํางาน) 
 - เงินชดเชยการออกจากงาน 
 - เงินและสิ่งของที่ไดรับความ 
                                        ชวยเหลือจากบุคคลนอก 
                                        ครัวเรือน/รัฐ/องคการตาง ๆ 
 - รายไดจากทรัพยสิน เชน คาเชา  
                                         ที่ดิน  บาน  คาลิขสิทธิ์ และ 
                                          สิทธิบัตร ดอกเบ้ีย 
                               -   การลงทุน (ที่ไมไดมีสวนรวม 

                                        ในการดําเนินงาน)  เชน การ 
                                         ซ้ือ/ขายหุน การลงทุนแลวได       
    รับเงินปนผล ฯลฯ 

รวม  (ประเมิน)  คาเชาบานท่ี
ครัวเรือนเปนเจาของและอยูเอง หรือ
ที่อยูอาศัยที่บุคคลอื่นใหอยูฟรี 

 2)  รายไดไมประจํา  ไดแก   เงินที่ไดรับ
เปนเงินรางวัล   เงินถูกสลากกินแบง  เงินมรดก ของขวัญ
เงินไดรับจากการประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ ไฟไหม 
หรือคานายหนา (ในกรณีที่ไมไดประกอบเปนธุรกิจ) 
 
        3.   คาใชจายของครัวเรือน   
               หมายถึง การใชจายเกี่ยวกับ “ส่ิงของหรือ
การบริการดานตางๆ” ท่ีจําเปนตอการครองชีพท่ี
ครัวเรือนตองซื้อ/จายดวยเงิน หรือไดมาโดยไมได
ซื้อ/จาย (ผลิตเอง ไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอื่น/รัฐ
เปนสวัสดิการจากการทํางาน หรือเบิกไดจากนายจาง) 
 1)   คาใชจายสินคาและบริการ ไดแก            
 (1)  คาใชจายอุปโภคและบริโภคของ 
                               ครัวเรือน   

- ท่ีอยูอาศัย 
- เครื่องแตงบาน เคร่ืองใชเบ็ดเตล็ด  

และการดําเนินการในครัวเรือน 
- คาจางบุคคลท่ีใหบริการแก

ครัวเรือน 
- เส้ือผา  เคร่ืองแตงกาย  รองเทา  

ของใช/บริการสวนบุคคล 
- เวชภัณฑและคารักษาพยาบาล 
- การเดินทางและการสื่อสาร 
- การศึกษา 
- การบันเทิง  การอาน  และ

กิจกรรมทางศาสนา 
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 (2)  คาใชจายไมเกี่ยวกับอุปโภคบริโภค

     ของครัวเรือน 
- ภาษี (ทุกประเภท)  คาบริการ

ทางการเงิน  คาปรับทางกฎหมาย 
- คาสมาชิกกลุมอาชีพ 
- เงิน/สิ่งของ ที่สงใหบุคคล

นอกครัวเรือน 
- เงินบริจาค  เงินทําบุญ/ชวยงาน 
- เบี้ยประกันภัย/ทรัพยสิน/

ประกันชีวติ (ไมใชประเภท
สะสมทรัพย) 

- ซื้อสลากกินแบง/หวย การพนัน 
                                -     ดอกเบี้ยจาย/ดอกเบี้ยแชร  
                                               และอื่น ๆ  (คาขนยายบาน ฯลฯ) 
 2)   คาใชจายอาหาร เคร่ืองดื่ม และยาสูบ 
ไดแก อาหารทุกประเภท (อาหารสด อาหารแหง 
อาหารสําเร็จรูป เคร่ืองปรุงรส ฯลฯ)  เครื่องดื่ม (มี/ไมมี
แอลกอฮอล)  และยาสบู (ยาเสน ยาฉุน หมาก ยานัตถ ฯลฯ)          
 
 4. สถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน 
  ในการเสนอผลของการสํารวจ  ไดจัดแบง
ครัวเรือนเปนกลุมตามฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  
โดยพิจารณาจากแหลงรายไดสวนใหญของครัวเรือน 
สถานภาพการทํางาน ประเภทของกิจกรรมในเชิง
เศรษฐกิจและอาชีพเปนหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ครัวเรือนตามสถานะทางเศรษฐสังคมแบงเปน 
10 กลุม  คือ 
 1) ผูถือครองทําการเกษตร  การปลูกพืช 

การเลี้ยงสัตว  และการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
ซึ่งที่ดินสวนใหญเปนของตนเอง 

 2) ผูถือครองทําการเกษตร การปลูกพืช 
การเลี้ยงสัตว และการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
ซึ่งที่ดินสวนใหญเชาผูอ่ืน/ที่สาธารณะ/
ที่อ่ืนๆ 

 3) ผูทําการประมง ปาไม ลาสัตว หาของปา   
                      และบริการทางการเกษตร 
            4) ผูดําเนินธุรกิจของตนเองที่ไมใชการเกษตร 
               5)  ผูปฏิบัติงานวิชาชีพ  นักวิชาการ  และ  
                      นักบริหารที่รับจาง 
 6) คนงานเกษตร 
 7) คนงานทั่วไป 
 8) เสมียนพนักงาน  พนักงานขายและใหบริการ 
 9) ผูปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต 
   10) ผูไมไดปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐกิจ 
      (เชน บําเหน็จ บํานาญ เงินชวยเหลือ        
                      รายไดจากทรัพยสิน) 
 



 
   
2.1 รอยละของครัวเรือนที่มีหนี้ ป 2550  
           จากผลการสํารวจ  ในป 2550 พบวา ครัวเรือน
ที่มีหนี้สินมีรอยละ 63.3 โดยมีจํานวนหนี้สินเฉลี่ย 116,681 
บาทตอครัวเรือน 
               
 
2.2 การเปรียบเทียบอัตรารอยละของครัวเรือนที่มหีนี้     
     และจํานวนหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนทั้งสิ้น  
      ป 2541 - 2550  
    ในภาพรวมครัวเรือนที่มีหนี้ มีสัดสวนเพิ่มขึ้น
ตามลําดับ  ตั้งแตป 2541  ถึง 2547 จากรอยละ 55.1 เปน 
66.4  แตไดลดลงเปนรอยละ 64.4 ในป 2549 และเปน
รอยละ 63.3 ในป 2550 โดยจํานวนเงินที่เปนหนี้       
เพิ่มจาก 82,485 บาทในป 2545  เปน 116,585 บาท
ในป 2549 และเริ่มชะลอตัวในป 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.3 หนี้สินของครัวเรือน ป 2550 
            จากครัวเรือนทัว่ประเทศที่เกินครึ่ง (รอยละ 63.3)  
มีหนี้สิน สวนใหญเปนการกอหนีเ้พื่อใชในการอุปโภคบริโภค  
และใชในการซื้อบาน/ที่ดินใกลเคียงกนัคือรอยละ 33.3  และ 
31.3   ตามลําดับ    รองลงมาใชทําการเกษตรรอยละ 15.2    
และใชทําธุรกิจที่ไมใชการเกษตรรอยละ 14.4    สําหรับหนี้
เพื่อใชในการศกึษามีเพยีงรอยละ 2.7 เทานั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 การเปรยีบเทียบรายได  คาใชจาย  และหนี้สิน       
       ตอรายได  ป 2541 - 2550    
 เมื่อเปรียบเทียบรายได คาใชจาย และหนีสิ้นตอ
รายได  พบวา ครัวเรือนทั่วประเทศตั้งแตป 2541 ถึง 2550  
มีรายไดเฉลี่ยมากกวาคาใชจายที่จําเปนในการยังชีพ   
และพบวา   รายไดและคาใชจายฯ  ตั้งแตป  2545  ถึง  2550   
เพิ่มขึ้นคือ รายไดเพิ่มจาก 13,736 เปน 18,660 บาท 
และคาใชจายฯ เพิม่จาก 10,889 เปน 14,500 บาทตามลําดับ 
และเมื่อพิจารณาผลตางของรายได และคาใชจายฯ      
ในป 2550 พบวา รายไดสูงกวาคาใชจายที่จําเปนในการ
ยังชีพอยูเพียง 4,160 บาทตอครัวเรือน หรือประมาณ 
1,300 บาทตอคนเทานั้น ซ่ึงสวนใหญถูกนาํไปใชในการ
ชําระหนี ้

63.3%36.7%

ครัวเรือนที่มีหน้ี

ครัวเรือนที่ไมมีหน้ี

63.364.466.462.456.355.1

69,674

116,585 116,681
104,571

82,485
68,405

0
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150,000
ครัวเรือนที่มีหนี้ (รอยละ)
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จํานวนหนี้สิน

จํานวนหนี้สนิ (บาท)

2541 2543 2545 2547 2549 2550 ป

2.7 %

31.3 %

33.3 %

ใชจายอุปโภคบริโภค

ซื้อ/เชาซื้อบานและ/หรือท่ีดิน

ใชในการศึกษา

67.3%
14.4%

15.2%

3.1%

ใชทําธุรกิจ
ใชในครัวเรือน

ใชทําการเกษตร

หน้ีอื่นๆ

 116,681
บาท

บทที่ 2 
ผลการสํารวจที่สําคัญ 

แผนภูมิ  3   รอยละของหนี้สินเฉล่ียตอครัวเรือนทั้งสิ้น  จําแนกตามวัตถปุระสงคของการกูยืม   
                    (ป 2550) 

1/ 

แผนภูมิ 1   รอยละของครัวเรือนที่มีหนี้ (ป 2550) 

หนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนทั้งสิ้น    
           116,681 บาท 

แผนภูมิ 2  รอยละของครัวเรือนที่มีหนี้  และจํานวนหนี้สินเฉล่ียตอครัวเรือนทั้งสิ้น 
                  ( ป 2541 - 2550) 

1/  คาใชจายเฉลี่ยที่จําเปนตองใชในการยังชีพ โดยไมรวมคาใชจายประเภทสะสมทุน เชน การซื้อบาน/ ที่ดิน เปนตน 
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           หนี้สินตอรายไดครัวเรือนในป 2547 จะสูงสุด
เมื่อเทียบกับปอ่ืนๆ แตอยางไรก็ตาม พบวามีแนวโนม
ลดลงเรื่อยๆ เปน 6.6 และ 6.3 เทา ในป 2549  และ 
2550  ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 การเปลี่ยนแปลงรายได  คาใชจาย  และหนี้สิน 
      ของครัวเรือน ป 2549 - 2550 
            เมื่อเปรียบเทยีบอัตราการเปลีย่นแปลงของรายได  
คาใชจาย  และหนี้สินของครัวเรือนทั่วประเทศ  พบวา  
รายไดและคาใชจายของครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากป 2549  
โดยรายไดมีอัตราการเพิ่มขึน้มากกวาคาใชจาย คือรายได
เพิ่มขึ้นรอยละ 4.9   ขณะที่คาใชจายเพิ่มขึ้น  1.3  ตอป      
ทําใหสัดสวนของคาใชจาย/รายไดลดลงจากรอยละ 80.5  
ในป 2549  เปน 77.7 ในป 2550    สวนภาวะการเปนหนี้
ของครัวเรือนมีแนวโนมดีขึ้น คือจํานวนครัวเรือนที่เปนหนี้
ลดลงรอยละ 1.7 จํานวนเงนิที่เปนหนี้ใกลเคียงกัน  คอื
จาก  116,585   เปน 116,681  บาทตอครัวเรือน และจํานวน
หนี้สินตอรายไดลดลงรอยละ 4.5 
 
 

รอยละของการ
เปล่ียนแปลง

2550/49
    รายได (บาท) 17,787 18,660 4.9

    คาใชจาย (บาท) 14,311 14,500 1.3

    คาใชจายตอรายได (รอยละ) 80.5 77.7 -3.5

    หนีสิ้นเฉล่ียตอครัวเรือนทั้งส้ิน (บาท) 116,585 116,681 0.1

    ครัวเรือนที่เปนหนี ้(รอยละ) 64.4 63.3 -1.7

    หนีสิ้นตอรายได (เทา) 6.6 6.3 -4.5

รายการ 2549 2550

 
 

2.6  การเปรียบเทียบการกระจายรายไดของครัวเรือน       
       ป 2549 - 2550 
          ในการวเิคราะหการกระจายรายได โดยไดจดัแบง
ครัวเรือนทั่วประเทศเปน  10  กลุมเทาๆกนั   และนํามา
เรียงลําดับตามรายไดประจําตอคนตอเดือนจากนอยไปมาก 
(กลุมที่ 1 มีรายไดต่ําสุด และกลุมที่ 10 มีรายไดสูงสดุ)    
พบวา กลุมที่มีรายไดสูงสุด มีสวนแบงของรายได
ประมาณ รอยละ 33.7  ขณะที่กลุมที่มีรายไดต่ําสุด  มีสวน
แบงของรายไดเพียงรอยละ 2.3 แตอยางไรก็ตาม พบวา 
ความเหลื่อมลํ้าของรายไดมีแนวโนมลดลง กลาวคือ 
ครัวเรือนกลุมที่รายไดสูงสุด มีสวนแบงของรายได
ลดลงจากรอยละ 35.2 เปนรอยละ 33.7 ขณะกลุมทีม่ี
รายไดต่าํสุดมสีวนแบงของรายไดเพิ่มขึ้นจากรอยละ 1.9 
ในป 2549 เปน รอยละ 2.3 ในป 2550  และ พบวา    
คาสัมประสิทธิ์ของความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) 
ดานการกระจายรายไดของครัวเรือนทัว่ประเทศ มีคาลดลง  
คือจาก  0.439  ในป 2549  เปน  0.418  ในป 2550 
 สําหรับรายไดประจําตอคนตอเดือน โดยเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นจาก  5,245  ในป 2549  เปน 5,494 บาท  ในป 2550 
โดยเพิ่มขึ้นในทุกกลุม ครัวเรือนที่มีรายไดสูงสุด  
มีรายไดประจาํตอคนตอเดือนเพิ่มขึ้นจาก 23,793 เปน 
24,142 บาท  ครัวเรือนที่มีรายไดต่าํสุด มีรายไดประจําตอ
คนตอเดือนเพิม่ขึ้นจาก 797 เปน 1,001 บาท 
 

 
 

 
     
    
     
         
    
 
 
        

2549 2550
   สัมประสทิธิข์องความไมเสมอภาค (10 กลุม)
              ( Gini Coefficient ) 0.439 0.418

   รายไดประจําตอคนตอเดือน 5,245 5,494  
  

18,66017,787
14,96313,736

12,15012,492
14,50014,311

12,29710,889
9,84810,389

6.36.67.0

6.0
5.65.6

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

รายได

คาใชจาย

หนี้สินตอรายได

2541 2543 2545 2547 2549 2550

หนี้สินตอรายได (เทา)รายได/คาใชจาย (บาท)

ป

ตาราง 1   การเปลี่ยนแปลงรายได คาใชจาย และหนี้สิน  (ป 2549 - 2550) 
1/ 

แผนภูมิ 4  รายไดและคาใชจายที่จําเปนในการยงัชีพเฉล่ียตอเดือน และหนี้สินตอรายได                 
                   ของครัวเรือน   (ป 2541 - 2550) 

1/ 

แผนภูมิ   5  สวนแบงของรายไดประจําตอคนตอเดอืน โดยจําแนกครัวเรือนเปน 10 กลุม  
                   (ป 2549  - 2550) 

1/ 

1/  คาใชจายเฉลี่ยที่จําเปนตองใชในการยังชีพ โดยไมรวมคาใชจายประเภทสะสมทุน เชน การซื้อบาน/ ที่ดิน เปนตน 

1.9 3.2 4.1 5.1 6.2 35.215.711.59.47.7 33.715.511.79.57.86.45.34.33.52.3

9,860

6,955
5,2264,0383,1852,5241,9771,454797

23,793

7,265
5,548

4,3263,4462,7492,1711,6421,001

24,142

10,248

0

20

40

60

80

100

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

สวนแบงของรายไดประจําของครัวเรือน 
(รอยละ)

รายไดประจําตอคนตอเดือน
    (บาท)

(รายไดต่ําสุด) (รายไดสูงสุด)
กลุมเดไซส

รายไดประจําตอคนตอเดือน

สวนแบงของรายไดประจํา 2549
2550
2549
2550

1 2 3 5 74 6 8 9 10
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2.7 รายไดของครัวเรือน  ป 2550 
             ครัวเรือนทั่วประเทศ ในป 2550 มีรายไดเฉลี่ย
เดือนละ  18,660 บาท สวนใหญเปนรายไดจากการทํางาน 
(รอยละ 71.6)   ซ่ึงไดแก   คาจางเงินเดือน  (รอยละ 39.9)   
 จากการทําธุรกิจ (รอยละ20.8)    และจากการทําการเกษตร 
(รอยละ 10.9)    และมีรายไดที่ไมไดเกิดจากการทํางาน 
เชน เงินที่ไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอื่นนอก
ครัวเรือน/รัฐ (รอยละ 9.9)    รายไดจากทรัพยสิน   เชน    
ดอกเบี้ย (รอยละ 2.0)     นอกจากนั้นยังมีรายไดในรูป
สวัสดิการ/สินคาและบริการตางๆ (รอยละ 14.5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8 คาใชจายของครัวเรือน ป 2550 
 ครัวเรือนทั่วประเทศ ในป 2550 มีคาใชจายเฉลี่ย
เดือนละ 14,500 บาท   คาใชจายสวนใหญรอยละ 33.0    
เปนคาอาหารและเครื่องดื่ม(ซ่ึงในจํานวนนี้มีคาครื่องดื่ม 
ที่เปนแอลกอฮอลรอยละ 1.3) รองลงมาเปนคาที่อยูอาศัย
และเครื่องใชภายในบาน (รอยละ 20.1)   ใชเกีย่วกับการ
เดินทางและยานพาหนะ (รอยละ 18.2)   ใชสวนบุคคล/
เครื่องนุงหม/รองเทา (รอยละ 5.6)  ในการสื่อสารรอยละ 3.4  
ใชในการบันเทิง/การจัดงานพิธีรอยละ 2.5  คาใชจาย
ในการศึกษาและกิจกรรมทางศาสนามีเพียงรอยละ 2.1 
และ 1.0 ตามลําดับ สําหรับคาใชจายที่ไมเกี่ยวกับการ
อุปโภคบริโภค  เชน   คาภาษี  ของขวัญ   เบี้ยประกันภยั   
ซ้ือสลากกินแบง/ หวย    ดอกเบี้ย   มีรอยละ 12.2 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.9  การเปรียบเทียบรายได  คาใชจาย  และหนี้สิน    
       ของครัวเรือน รายภาค ป 2550  
              เมื่อพิจารณารายได คาใชจาย และหนี้สินของ
ครัวเรือนเปนรายภาค   พบวา  กรุงเทพ ฯ  และ 3  จังหวดั 
คือ  นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ  มีรายได
ตอครัวเรือนเฉลี่ยสูงกวาภาคอื่นมาก  คือ 35,007 บาท 
โดยมีคาใชจายและจํานวนหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนสูงสุด
เชนเดยีวกนั  คือ  23,996  และ 151,168  บาท   ตามลําดบั 
และมีสัดสวนของคาใชจายตอรายไดรอยละ 68.6    และพบวา   
ครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนภาคที่มีรายได 
คาใชจายและหนี้สินต่ําสุด   โดยมีสัดสวนของคาใชจาย
ตอรายไดสูงถึงรอยละ 84.0 ซ่ึงจะทําใหเกดิการออม หรือ
ชําระหนี้ไดนอยมากเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ (ภาคกลาง / ใต / 
เหนือ อยูระหวางรอยละ 80-81) 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

10.9%

20.8%

39.9% คาจางและเงินเดือน

กําไรสทุธิจากการทําธุรกิจ

กําไรสทุธิจากการทําการเกษตร

2.0%

2.0%

14.5%

9.9%

71.6%

สวัสดิการ สนิคา/บริการ

เงินที่ไดรับเปนการชวยเหลือ

รายไดจากการทํางาน

รายไดที่เปนตัวเงินอืน่ๆ

รายไดจากทรัพยสนิ
18,660
บาท

แผนภูมิ   7    รอยละของคาใชจายเฉล่ียตอเดือนของครัวเรือน  จําแนกตามประเภทคาใชจาย 
                     (ป 2550) 

แผนภูมิ   6    รอยละของรายไดเฉล่ียตอเดือนของครัวเรือน  จําแนกตามแหลงที่มา 
                     ของรายได (ป 2550) 

1/ 

1/ 

1.9%1.0%
2.1%

2.5%
3.4%
5.6%

18.2%

 20.1%

33.0%

87.8%12.2%
คาใชจาย

ท่ีไมเก่ียวกับ
การอุปโภคบริโภค

   คาใชจาย    
อุปโภคบริโภค

(ภาษี เบ้ียประกันภัย ดอกเบ้ีย
ซ้ือสลากกินแบง หวย ฯลฯ)

14,500
บาท

อาหาร/เคร่ืองดื่ม/ยาสบู
คาเชาบาน/ซอมแซม
ยานพาหนะ/การเดินทาง
สวนบุคคล/เคร่ืองนุงหม/รองเทา
การสือ่สาร

การศึกษา
เวชภัณฑ/คารักษาพยาบาล

การบันเทิง/การจัดงานพิธี

กิจกรรมศาสนา

1/ 

1/  คาใชจายเฉลี่ยที่จําเปนตองใชในการยังชีพ โดยไมรวมคาใชจายประเภทสะสมทุน เชน การซื้อบาน/ ที่ดิน เปนตน 

แผนภูมิ  8    รายได คาใชจายเฉล่ียตอเดือน และจํานวนหนี้สินเฉล่ียตอครัวเรือนทั้งสิ้น       
                     รายภาค  (ป 2550) 

1/ 

14,500
23,996

15,168 10,990 10,920 15,875

18,660

35,007

18,932 13,568 12,995
19,716

0
10,000
20,000
30,000
40,000

118,525110,702116,681
151,168

112,342 105,006

0
50,000

100,000
150,000
200,000 บาท

รายได
คาใชจาย

หน้ีสิน

กลาง เหนือ ใตกทม. และ
3 จังหวัด 2/

ท่ัวราช
อาณาจักร

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

2/   นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
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2.10 การเปรยีบเทียบรายได  คาใชจาย  และหนี้สิน 
        ของครัวเรือน ตามสถานะทางเศรษฐสังคม 
        ของครัวเรือน (ตามอาชีพ) ป 2550 
               เมื่อพจิารณาตามอาชพี  พบวา  ครัวเรือนลูกจางที่
ปฏิบัติงานวิชาชีพ/นักวิชาการ/นักบริหาร  มีรายไดเฉลี่ย
สูงสุดถึง 42,863 บาท รองลงมาไดแก    ครัวเรือนของ
ผูดําเนนิธุรกจิที่ไมใชเกษตร     เสมียน/พนกังาน/ผูใหบริการ 
และผูปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต (25,208  19,311  และ 
14,095 บาท   ตามลําดับ)   และรายไดต่าํสุด  คือครัวเรือน
ผูทําประมง/ปาไม/ลาสัตว/หาของปา (9,185  บาท)   และ
พบวา  ครัวเรือนอาชีพใดมีรายไดสูง  สวนใหญจะมี
คาใชจายและจํานวนเงินที่เปนหนี้สูงเชนเดียวกัน 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,26216,6809,6519,345
30,241

17,1977,46810,32710,46914,500 10,303

10,609

42,863
25,208

9,185
12,04612,48818,660 19,311 14,095

9,759
12,604

0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

40,159
167,480

367,437

37,192
51,21745,445

109,745
38,195

104,956
84,922

116,681

0
100,000
200,000
300,000
400,000 บาท

รายได
คาใชจาย

หน้ีสิน

สถานะทางเศรษฐสังคม

2  ผูถือครองทําการเกษตรเปนเจาของท่ีดิน
3  ผูถือครองทําการเกษตร เชาท่ีดิน / ทําฟรี

5  ผูดําเนินธุรกิจของตนเองท่ีไมใชการเกษตร
6  ลูกจางผูปฏิบัติงานวิชาชีพ วิชาการ บริหาร
7  คนงานเกษตร

8  คนงานท่ัวไป

9  เสมียน / พนักงาน / ผูใหบริการ
10  ผูปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต
11  ผูไมไดปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ

4  ประมง ปาไม ลาสัตว หาของปา
    และบริการทางการเกษตร

1  ท่ัวราชอาณาจักร

แผนภูมิ  9   รายได  คาใชจายเฉล่ียตอเดือน  และจํานวนหนี้สินเฉล่ียตอครัวเรือนทั้งสิ้น               
                    จําแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน  (ป 2550) 

1/ 
1/ 

1/  คาใชจายเฉลี่ยที่จําเปนตองใชในการยังชีพ โดยไมรวมคาใชจายประเภทสะสมทุน เชน การซื้อบาน/ ที่ดิน เปนตน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสถิติ 
STATISTICAL TABLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 
สารบัญตารางสถิติ 

      หนา 
       

 ตาราง 1 รายไดเฉล่ียตอเดือนของครัวเรือน จําแนกตามแหลงที่มาของรายได  รายภาค  
                                   และเขตการปกครอง  37  
             ตาราง 2 รายไดเฉล่ียตอเดือนของครัวเรือน จําแนกตามแหลงที่มาของรายได   
  และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน   39 
 ตาราง 3 อัตรารอยละของครัวเรือน จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน รายภาค  41 
 ตาราง 4 อัตรารอยละของครัวเรือน จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน    
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ภาคผนวก 
ระเบียบวิธี 

 
1.   แผนการสุมตัวอยาง   
             แผนการสุมตัวอยางที่ใชเปนแบบ Stratified Two-stage Sampling โดยมีจังหวัดเปนสตราตัม (76 สตราตัม) 
และในแตละสตราตัม ไดทําการแบงออกเปน 2 สตราตัมยอย ตามลักษณะการปกครอง คือ ในเขตเทศบาล และ
นอกเขตเทศบาล แลวทําการเลือกตัวอยาง ดังนี้ 
             1) การเลือกตัวอยางขั้นที่หนึ่ง   
                         จากแตละเขตการปกครอง ไดทําการเลือกชุมรุมอาคาร / หมูบานตัวอยาง อยางอิสระตอกัน โดยให
ความนาจะเปนในการเลือกเปนปฏิภาคกับจํานวนครัวเรือนของชุมรุมอาคาร / หมูบานนั้น ๆ    
             2) การเลือกตัวอยางขั้นที่สอง   
 เปนการเลือกครัวเรือนสวนบุคคลตัวอยางจากบัญชีรายชื่อครัวเรือนท้ังหมด  ซึ่งไดจากการนับจด
ในชุมรุมอาคาร / หมูบานตัวอยาง แลวจัดเรียงครัวเรือนใหมตามขนาดของครัวเรือน (จํานวนสมาชิกในครัวเรือน) 
และประเภทครัวเรือนเชิงเศรษฐกิจ (ตามอาชีพที่กอใหเกิดรายไดสูงสุดในครัวเรือน) กอนทําการเลือกครัวเรือน
ตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบมีระบบ  โดยกําหนดขนาดตัวอยางในแตละเขต คือ   
 (1)   ในเขตเทศบาล   เลือก  15  ครัวเรือนตัวอยางตอชุมรุมอาคาร   
                  (2)  นอกเขตเทศบาล  เลือก  10  ครัวเรือนตัวอยางตอหมูบาน   
                  ไดจํานวนครัวเรือนสวนบุคคลตัวอยางของการสํารวจทั้งสิ้น 51,970  ครัวเรือน 
 

2. วิธีการประมาณผล   
 การเสนอผลขอมูลในระดับภาค คือ กรุงเทพมหานคร และ 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และ
สมุทรปราการ) ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคใต  ประมาณคาดังนี้ 
 1) การประมาณคายอดรวม 
             ในการประมาณคา  กําหนดให 
 k   =   1 , 2 , 3 , ... , hijm    ( ชุมรุมอาคาร / หมูบานตัวอยาง ) 

 j    =   1 , 2  ( เขตการปกครอง ) 
 i    =   1 , 2 , 3 , ... , hA   ( จังหวัด ) 
 h   =   1 , 2 , 3 , 4 , 5    ( ภาค ) 
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                    (1)    สูตรการประมาณคายอดรวมที่ปรับแลวของลักษณะที่ตองการศึกษา   X   ของครัวเรือน            
    สําหรับภาค h  คือ 

                               ∑
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hijh
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h Y
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x …….………………....…….…….…………..(1) 
  

  โดยท่ี hijY    คือ   คาประมาณจํานวนครัวเรือนทั้งส้ิน    ที่ไดจากการคาดประมาณประชากร 
   ของประเทศไทย   สําหรับเขตการปกครอง  j  จังหวัด  i   ภาค  h     
 

                 hijx′    คือ  คาประมาณยอดรวมโดยปกติของลักษณะ    ที่ตองการศึกษา X  ของครัวเรือน   
    สําหรับเขตการปกครอง  j  จังหวัด i     ภาค  h   
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  hijy′    คือ   คาประมาณยอดรวมโดยปกติของจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น    สําหรับ                         
    เขตการปกครอง  j    จังหวัด  i     ภาค  h     
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  ซึ่ง  hijkx    คือ  คาของลักษณะที่ตองการศึกษา X ของครัวเรือนท่ีแจงนับไดทั้งสิ้น   
สําหรับชุมรุมอาคาร / หมูบานตัวอยาง  k   เขตการปกครอง  j  จังหวัด  i    
ภาค  h 

 hijkN   คือ  จํานวนครัวเรือนที่นับจดไดทั้งสิ้น  ในชุมรุมอาคาร  /  หมูบานตัวอยาง  k    
เขตการปกครอง  j   จังหวัด  i    ภาค  h 

 hijkn   คือ  จํานวนครัวเรือนตัวอยางท่ีแจงนับไดทั้งสิ้น   ในชุมรุมอาคาร  /  หมูบาน
ตัวอยาง  k   เขตการปกครอง  j   จังหวัด  i    ภาค  h 

 hijkP   คือ  โอกาสในการเลือกชุมรุมอาคาร / หมูบานตัวอยาง k  เขตการปกครอง j   
จังหวัด  i    ภาค  h 

 

1/  

1/   การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย  พ. ศ. 2533 - 2563  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ      
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  hijm    คือ  จํานวนชุมรุมอาคาร /  หมูบานตัวอยางทั้งสิ้น  ในเขตการปกครอง  j               
    จังหวัด  i               ภาค  h  

  hijkn′    คือ  จํานวนครัวเรือนตัวอยางที่แจงนับและไดขอมูลทั้งสิ้น สําหรับชุมรุมอาคาร / 
หมูบานตัวอยาง  k    เขตการปกครอง  j   จังหวัด  i    ภาค  h 

        
   (2)  สูตรการประมาณคายอดรวมที่ปรับแลวของลักษณะที่ตองการศึกษา   X    ของครัวเรือน 
    สําหรับทั่วราชอาณาจักร คือ 
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2) การประมาณคาเฉล่ีย 
  (1)   สูตรการประมาณคาเฉลี่ยของลักษณะที่ตองการศึกษา  X  ตอครัวเรือน   สําหรับภาค  h   คือ 
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  โดยท่ี hY     คือ   คาประมาณจํานวนครัวเรือนทั้งส้ิน    ที่ไดจากการคาดประมาณประชากร 
   ของประเทศไทย   สําหรับภาค  h     
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  (2)   สูตรการประมาณคาเฉลี่ยของลักษณะที่ตองการศึกษา  X  ตอครัวเรือน   สําหรับทั่วราชอาณาจักร คือ 
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  โดยท่ี Y    คือ   คาประมาณจํานวนครัวเรือนทั้งส้ิน    ที่ไดจากการคาดประมาณประชากร 
     ของประเทศไทย สําหรับทั่วราชอาณาจักร 
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3.   รอยละของการเปล่ียนแปลงตอป                        
   
   
 
 
4.   รายไดที่แทจริง  
 
 
 
5.   วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล     
             ในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดทําการแบงครัวเรือนตัวอยางประมาณ 52,000 ครัวเรือนออกเปน 12  กลุม
เทา ๆ กัน ซึ่งในแตละกลุมจะมีครัวเรือนตัวอยางกระจายอยูในทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล 
และดําเนินการสํารวจครัวเรือนตัวอยางกลุมละ 1 เดือน โดยการจัดสงเจาหนาที่ออกไปสัมภาษณหัวหนาครัวเรือน
หรือสมาชิกของครัวเรือนที่ไดรับเลือกเปนตัวอยาง ซ่ึงมีคาบเวลาการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล 12 เดือน 
เริ่มตั้งแตเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2550 
 
6.   การประมวลผลขอมูล   
             แบบขอถามท่ีบันทึกเรียบรอยแลว    และไดผานการตรวจสอบรวมทั้งทําการบรรณาธิกรและลงรหัส
เบื้องตนในแตละจังหวัด  จะถูกสงมายังสวนกลาง โดยเจาหนาที่ในสวนกลางจะตรวจสอบความถูกตองครบถวน       
และความแนบนัยของรายการที่สําคัญตาง ๆ อีกครั้งหนึ่ง  จากนั้นจึงถายทอดขอมูลลงในส่ือคอมพิวเตอร เพื่อการ
ประมวลผล โดยไดทําการบรรณาธิกรดวยเครื่องคอมพิวเตอรอีกคร้ังหนึ่ง  เพ่ือตรวจแกจนแนใจวาขอมูลถูกตอง
ครบถวน   จึงทําการเดินตารางประมวลผล  
   

= 
 มูลคา ในป 2549   

    - 1     x 100  มูลคา ในป 2550   

ดัชนีราคาผูบริโภค ป 2549         
ดัชนีราคาผูบริโภค ป 2550 

  x  รายไดในป 2550 
 

= 
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