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อุปโภคบริโภค
32,425
บาท

ค่าใช้จ่าย
ที่ไม่เกี่ยวกับ

การอุปโภคบริโภค
(ภาษี เบี้ยประกันภัย ดอกเบี้ย
ซื้อสลากกินแบ่ง หวย ฯลฯ) การศึกษา

เวชภณัฑ์/ค่ารักษาพยาบาล

ค่าที่อยู่อาศัย/เครื่องใช้ฯ
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ยานพาหนะ/การเดินทาง

ของใช้ส่วนบุคคล/เครื่องนุ่งห่ม/

การบันเทิง/การจดังานพิธ/ีศาสนา

การส่ือสาร
รองเทา้

 
 

 
 สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทําการสํารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2556  เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย ภาวะหน้ีสิน และทรัพย์สิน
ของครัวเรือน ตลอดจนลักษณะที่อยู่อาศัย โดยทําการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทุกเดือน (มกราคม - ธันวาคม 2556) จาก
ครัวเรือนตัวอย่างในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งในเขตและ
นอกเขตเทศบาล ประมาณ 52,000 ครัวเรือน  ซ่ึงในจํานวนนี้
เป็นครัวเรือนตัวอย่างของ กรุงเทพฯ และ 3 จังหวัดใกล้เคียง  
(นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) 5,700 ครัวเรือน ทั้งนี้ 
ค่าใช้จ่ายที่นําเสนอเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่จําเป็นต้องใช้ใน
การยังชีพเท่านั้น ไม่รวมการสะสมทุน เช่น ซื้อบ้าน/ที่ดิน  
และเงินออม  ซ่ึงสรุปผลการสํารวจที่สําคัญ  ได้ดังนี้ 
 
1. รายได้ของครัวเรือน ปี 2556  
 จากการสํารวจปี 2556  พบว่าครัวเรือนกรุงเทพฯ
และ 3 จังหวัดใกล้เคียง (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ)   
มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 43,058 บาท  ส่วนใหญ่เป็นรายได้
จากการทํางาน (ร้อยละ 80.0)  ซ่ึงได้แก่  ค่าจ้างและเงินเดือน   
(ร้อยละ58.5)  จากการทําธุรกิจ (ร้อยละ 21.2)  และจากการ
ทําการเกษตร (ร้อยละ 0.3)  และมีรายได้ที่ไม่ใช่จากการทํางาน 
เช่น  เงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นนอกครัวเรือน/รัฐ    
(ร้อยละ 6.6)  และรายได้จากทรัพย์สิน  เช่น  ดอกเบี้ย
(ร้อยละ 1.6)  เป็นต้น  นอกจากนั้นได้รับรายได้ในรูปสวัสดิการ/
สินค้าและบริการต่างๆ อีกร้อยละ 11.5 
 
 
 
 

 
 
 
2. ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน ปี 2556 
 

 ในปี 2556  ครัวเรือนกรุงเทพฯ และ 3 จังหวัด
ใกล้เคียง (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) มีค่าใช้จ่าย  
เฉล่ียเดือนละ 32,425 บาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 75.3 ของรายได้    
โดยร้อยละ 87.4  เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน 
คือร้อยละ 29.2  เป็นค่าอาหาร  เครื่องดื่ม  และยาสูบ         
ซ่ึงในจํานวนนี้เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอลล์
และยาสูบร้อยละ 0.9 และ 0.5 ตามลําดับ รองลงมาเป็นค่า  
ที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ภายในบ้าน ร้อยละ 22.6 ค่าใช้จ่าย
เกี ่ยวกับยานพาหนะ/การเดินทาง  (ร้อยละ 20.0)  ค่าใช้จ่าย  
ส่วนบุคคล/เครื่องนุ่งห่ม/รองเท้า (ร้อยละ 5.3) การสื ่อสาร 
(ร้อยละ 3.6)  การศึกษา (ร้อยละ 2.9) การบันเทิง/การจัดงาน
พิ ธี /ศาสน า ( ร้ อ ยละ2. 0)  และ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เ ว ชภั ณฑ์ /             
ค่ารักษาพยาบาล (ร้อยละ 1.8) สําหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับ    
การอุปโภคบริโภค เช่น ค่าภาษี ของขวัญ  เบี้ยประกันภัย        
ซ้ือสลากกินแบ่ง/หวย  ดอกเบี้ยเงินกู้   มีร้อยละ 12.6 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ  1  ร้อยละของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน  จําแนกตามแหล่งที่มาของรายได้ 
               (ปี 2556)   

แผนภูมิ  2  ร้อยละของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน    จําแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย 
               (ปี 2556) 

1/ 

1/  ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่จําเป็นต้องใช้ในการยังชีพ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายประเภทสะสมทุน เช่น การซื้อบ้าน/ ท่ีดิน เป็นต้น 

1/ 
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หนี้สิน

 สถานะทางเศรษฐสังคม

2  ผู้ถือครองทําการเกษตรเป็นเจา้ของทีด่ิน
3  ผู้ถือครองทําการเกษตร เช่าทีด่ิน / ทาํฟร ี2/

4  ผู้ดาํเนินธุรกิจของตนเองทีไ่มใ่ช่การเกษตร

5  ลูกจ้างผู้ปฏบิตัิงานวิชาชีพ วิชาการ บรหิาร
6  คนงานเกษตร
7  คนงานทั่วไป
8  เสมียน พนักงาน และผู้ใหบ้ริการ

 9  ผู้ปฏบิัติงานในกระบวนการผลิต
10  ผู้ไม่ได้ปฏบิัติงานเชิงเศรษฐกิจ

1  กทม. และ 3 จังหวัด

3. หนี้สินของครัวเรือน ปี 2556 
 ในปี 2556  ครัวเรือนกรุงเทพฯ และ 3 จังหวัด
ใกล้เคียง (นนทบุรี  ปทุมธานี  และสมุทรปราการ) มีหนี้สิน
ร้อยละ 42.5 คิดเป็นจํานวนหนี้สินเฉลี่ย 273,795 บาท         
ต่อครัวเรือนทั้งสิ้นหรือประมาณ 6.4 เท่าของรายได้      
โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 92.8)  เป็นการก่อหนี้เพื่อใช้ในครัวเรือน     
ซ่ึงประกอบด้วย หนี้เพื่อใช้ในการซื้อบ้านและที่ดิน (ร้อยละ 
65.9) ใช้ในการอุปโภคบริโภค (ร้อยละ 26.0)  และหนี้เพื่อใช้   
ในการศึกษามีเพียงร้อยละ 0.9 เท่านั้น สําหรับหนี้เพื่อใช้ใน        
การลงทุนและอื่น  ๆร้อยละ 7.2 นั้น พบว่าส่วนใหญ่เป็นหนี้เพื่อใช้
ทําธุรกิจร้อยละ 6.1  ใช้ทําการเกษตรและอื่นๆ อีกร้อยละ 1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การเปรียบเทียบรายได้  ค่าใช้จ่าย  และหนี้สิน
ของครัวเรือน  ตามสถานะทางเศรษฐสังคมของ 
ครัวเรือน (ตามอาชีพ) ปี 2556  
 เมื่อพิจารณาตามอาชีพ พบว่าครัวเรือนลูกจ้าง      
ที่ปฏิบัติงานวิชาชีพ/นักวิชาการ/นักบริหาร  มีรายได้เฉลี่ยสูงสุด       ถึง 
76,200 บาท  รองลงมาได้แก่  ครัวเรือนของผู้ดําเนินธุรกิจ   

ที่ไม่ใช่การเกษตร  และครัวเรือนผู้ถือครองทําการเกษตรที่เป็น
เจ้าของที่ดิน (50,302 บาท และ 30,527 บาท ตามลําดับ)  

ส่วนรายได้ต่ําสุด  คือครัวเรือนคนงานเกษตร 16,170 บาท  

และพบว่าครัวเรือนอาชีพใดมีรายได้สูงส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่าย
สูงเช่นเดียวกัน   

 

 

 นอกจากนี้  พบว่า ครั วเรือนผู้ ไม่ ได้ปฏิบั ติงาน         

เชิงเศรษฐกิจ มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายต่อรายได้สูงสุดคือร้อยละ 

93.6 ซ่ึงจะมีผลทําให้มีสัดส่วนของเงินรายได้ที่เหลือสําหรับ    

การเก็บออมและชําระหนี้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับอาชีพอื่น (อาชีพ
อื่นอยู่ระหว่างร้อยละ 67 - 90) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. การเปรียบเทียบการกระจายรายได้ของครัวเรือน 
ปี 2554 และ 2556 
 
 เมื่อเปรียบเทียบการกระจายรายได้ในปี 2554           

และปี 2556 โดยแบ่งครัวเรือนเป็น 5 กลุ่มเท่าๆ กันและ
นํามาเรียงลําดับตามรายได้ประจําต่อคนต่อเดือน จากน้อย  

ไปมาก (กลุ่มที่ 1 มีรายได้ตํ่าสุด และกลุ่มที่ 5 มีรายได้สูงสุด)  

พบว่าความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได้ของกลุ่มที่มี
รายได้ต่ําสุด มีส่วนแบ่งของรายได้เพ่ิมขึ้น  โดยในปี 2556        

มีส่วนแบ่งของรายได้เพิ่มจากปี 2554 ร้อยละ 0.7  ขณะที่
กลุ่มที่มีรายได้สูงสุด  มีส่วนแบ่งของรายได้ลดลงถึงร้อยละ 

6.8  และพบว่าค่าสัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาค (Gini 

Coefficient)  ด้านการกระจายรายได้มีค่าลดลง คือจาก 

0.402 ในปี 2554 เป็น 0.342  ในปี 2556  ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยมีแนวโน้มลดลง 
 

แผนภูมิ  3   ร้อยละของครัวเรือน  จําแนกตามการมีหนี้สิน  และจํานวนหนี้สิน 
                เฉล่ียต่อครัวเรือนทั้งสิ้น  จําแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม (ปี 2556) 

แผนภูมิ  4  รายได้  ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน  และจํานวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น    
               จําแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน (ปี 2556) 

1/ 

1/  ค่าใช้จ่ายเฉล่ียท่ีจําเป็นต้องใช้ในการยังชีพ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายประเภทสะสมทุน เช่น การซ้ือบ้าน/ ท่ีดิน เป็นต้น 

จํานวนหนี้สินเฉลี่ย 273,795 บาท/ครัวเรือน 

2/ รวมประมง  ป่าไม้  หาของป่า  และบริการทางการเกษตร 

1/ 
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ส่วนแบ่งของรายได้ประจํา 2554   

2556

2554   รายได้ประจําต่อคนต่อเดือน   

 สําหรับรายได้ประจําต่อคนต่อเดือนโดยเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นจาก 13,626 บาท ในปี 2554 เป็น 15,087 บาท ใน
ปี 2556   โดยเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่ม  คือครัวเรือนที่มีรายได้สูงสุด
มีรายได้ประจําต่อคนต่อเดือนเพิ่มขึ้นจาก 38,392 เป็น 

39,745 บาท  และครัวเรือนที่มีรายได้ตํ่าสุดมีรายได้ประจํา
ต่อคนต่อเดือนเพิ่มขึ้นจาก 3,836 เป็น 4,570 บาท 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2554 2556
   สัมประสิทธ์ิของความไม่เสมอภาค (5 กลุ่ม) 0.402 0.342

( Gini Coefficient )
   รายได้ประจําต่อคนต่อเดือน 13,626 15,087  
 

แผนภูมิ  5  ส่วนแบ่งของรายได้ประจําต่อคนต่อเดือน  โดยจําแนกครัวเรือนเป็น 5 กลุ่ม        
               (ปี 2554 และ  2556) 




