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          สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทําการสํารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2559 เพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูลเก่ียวกับโครงสร้างของสมาชิกในครัวเรือน ค่าใช้จ่าย 
ลักษณะที่อยู่อาศัย ตลอดจนการได้รับสวัสดิการ/ความ
ช่วยเหลือจากรัฐ และใช้บริการของภาครัฐ  โดยทําการ
เก็บรวบรวมข้อมูลทุก เดือน (มกราคม  - ธันวาคม 
2559) จากครัวเรือนตัวอย่างในทุกจังหวัดทั่วประเทศ   
ทั้งในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล 52,000 ครัวเรือน 
ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายที่นําเสนอเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่จําเป็นต้องใช้
ในการยังชีพเท่านั้น จึงไม่รวมการสะสมทุน เช่น ซื้อบ้าน/
ที่ดิน และเงินออม ซึ่งสรุปผลการสํารวจที่สําคัญได้ดังน้ี 

1.  ค่าใช้จ่ายของครัวเรอืน (ปี 2559) 
 ครัวเรือนทั่วประเทศ ในปี 2559 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
เดือนละ 21,144 บาท  ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ร้อยละ 36.1 
เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ (ซึ่งในจํานวนนี้มี
ค่าเครื่องด่ืม ที่เป็นแอลกอฮอล์ร้อยละ 1.2)  รองลงมาเป็น
ค่าที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ภายในบ้านร้อยละ 19.7
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเดินทางและยานพาหนะร้อยละ 17.4  
ของใช้ส่วนบุคคล/เคร่ืองนุ่งห่ม/รองเท้าร้อยละ 5.2  ใช้ในการ
สื่อสารร้อยละ 3.4 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาร้อยละ 1.7  
ค่าเวชภัณฑ์/ค่ารักษาพยาบาลร้อยละ 1.4  ค่าใช้จ่าย
สําหรับการบันเทิง/การจัดงานพิธีร้อยละ 1.2   และค่าใช้จ่าย
ที่เก่ียวกับกิจกรรมทางศาสนามีเพียงร้อยละ 1.0 ตามลําดับ   
สําหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่เก่ียวกับการอุปโภคบริโภค  เช่น  ค่าภาษี 
ของขวัญ เบ้ียประกันภัย  ซื้อสลากกินแบ่ง/หวย ดอกเบ้ีย 
มีร้อยละ 12.9 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
2. การเปรียบเทียบประเภทค่าใช้จ่ายของครัวเรือน  
(ปี 2557 - 2559) 
 เมื่ อ เป รียบเที ยบค่ า ใ ช้จ่ ายของครั ว เ รื อน        
ทั่วประเทศปี 2557 - 2559  พบว่าค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ
อุปโภคบริโภคในครัวเรือนเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ค่าอาหาร
เครื่อง ด่ืมและยาสูบจากร้อยละ 33.9 ในปี 2557       
เป็น 36.1 ในปี 2559  สําหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
และเครื่องใช้ภายในบ้านมีการใช้จ่ายลดลงจากร้อยละ 
20.0 ในปี  2557 เ ป็นร้อยละ  19 .7  ในปี  2559  
เช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะและการ
เดินทางมีค่าใช้จ่ายลดลงอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา 3 ปี 
คือร ้อยละ  19.5  18.3  และ  17.4  ในป ี 2559  
สําหรับค่าใช้จ่ายเก่ียวกับของใช้ส่วนบุคคล/เครื่องนุ่งห่ม/
รองเท้า/และกิจกรรมทางศาสนาในปี 2559 คือร้อยละ 5.2 
และร้อยละ 1.0 ตามลําดับ  สําหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่เก่ียวกับ
การอุปโภคบริโภค (ภาษี ดอกเบี้ย ซื้อสลากกินแบ่ง/
หวย ฯลฯ) มีการใช้จ่ายเท่ากับปี 2558 คือร้อยละ 12.9 
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1/ ค่าใช้จา่ยเฉลี่ยท่ีจําเป็นต้องใช้ในการยังชีพ  โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายประเภทสะสมทุน เช่น การซ้ือบ้าน/ท่ีดิน และเงินออม เป็นต้น 

บทสรปุสําหรบัผูบ้รหิาร 
การสํารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน พ.ศ. 2559 

 
 

แผนภูมิ   1   ร้อยละของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยตอ่เดอืนของครัวเรือน  จําแนกตามประเภท 
  ค่าใช้จ่าย (ปี 2559) 
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แผนภูมิ 2   รอ้ยละของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดอืนของครัวเรือน  จําแนกตามประเภท 
 ค่าใช้จ่าย (ปี 2557 - 2559) 
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3.  การเปรียบเทียบค่าใชจ้่ายของครัวเรือน รายภาค  
(ปี 2557 - 2559)  
 ในปี 2559  กรุงเทพฯ และ 3 จังหวัด  คือ นนทบุรี  
ปทุมธานี และสมุทรปราการ มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน
ของครัวเรือนสูงสุดคือ 32,091 บาท รองลงมาเป็น
ครัวเรือนภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 21,314 บาท 20,493 บาท
และ 16,276 บาท ตามลําดับ ส่วนครัวเรือนภาคเหนือ       
มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนตํ่าสุด คือ 15,769 บาท 
เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน 
ทั่วประเทศ จากปี 2557 ถงึ 2559 พบว่า เพ่ิมขึ้นจาก 
20,892 เป็น 21,144 บาท หรือเพ่ิมขึ้น 252 บาท/เดือน 
หรือร้อยละ 1.2 โดยปี 2559 ครัวเรือนมีการใช้จ่ายลดลง
จากปี 2558 ทําให้เห็นว่าการใช้จ่ายของคนในครัวเรือน
มีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากข้ึน อาจมีผลกระทบ 
มาจากปัญหาเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็น ค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
ราคาสินค้าเกษตรตกตํ่า ผลผลิตเสียหายจากภัยธรรมชาติ 
ทําให้ครัวเรือนมีรายได้น้อยลง ส่งผลให้กําลังซื้อก็น้อยลง
ตามไปด้วย แม้แต่คนที่มรีายได้มาจากค่าจ้างเงินเดือนก็มี
ความไม่แน่นอนในสถานที่ทํางานเช่นเดียวกัน เช่นค่า
ล่วงเวลา หรือโบนัสก็น้อยลง ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ีก็
ล้วนส่งผลกระทบถึงการนําเงินจากกระเป๋าออกมาใช้จ่าย 
ทั้งสิ้น กรุงเทพฯ และ 3 จังหวัดมีค่าใช้จ่ายในปี 2559 
เพ่ิมขึ้นจากปี 2558 มากที่สดุคือเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 3.9 
 
ตาราง 1  การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน รายภาค 
            (ปี 2557 - 2559) 

2557 2558 2559 58/57 59/58

ท่ัวราชอาณาจักร 20,892 21,157 21,144 1.3 -0.1

    กรุงเทพมหานคร และ

        3 จังหวัด2/ 31,606 30,882 32,091 -2.3 3.9

    กลาง 21,144 21,055 20,493 -0.4 -2.7

    เหนือ 15,286 15,268 15,769 -0.1 3.3

    ตะวันออกเฉียงเหนือ 16,284 17,032 16,276 4.6 -4.4

    ใต้ 21,016 21,293 21,314 1.3 0.1

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน
ภาค ของครัวเรือน การเปล่ียนแปลง 

ร้อยละของ

 
2/ นนทบุรี  ปทุมธานี  และสมุทรปราการ 
 
 
 

4. พฤติกรรมการบริโภคอาหารของครัวเรือน 
(ปี 2559) 
         เมื่อพิจารณาเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหาร 
เคร่ืองด่ืม และยาสูบของครัวเรือนทั่วประเทศในปี 2559  
พบว่าเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ไม่มี 
แอลกอฮอล์บรโิภคท่ีบ้านร้อยละ 68.5 ซึ่งสูงกว่าการบริโภค
อาหารดังกล่าวนอกบ้านถึง 2.6 เท่า และมีค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับเคร่ืองด่ืมที่มแีอลกอฮอล์ และยาสูบอีกร้อยละ 3.4 
และ 1.7 ตามลําดับ  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค  พบว่าครัวเรือนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการบริโภคอาหาร/เครื่องด่ืม
ที่บ้านสูงสุด คือร้อยละ 79.2 และมากกว่าการบริโภค
อาหารนอกบ้าน  4.9 เท่า  ซึ่งแตกต่างจากครัวเรือน
ในกรุงเทพฯ และ 3 จังหวัด  คือ นนทบุรี  ปทุมธานี 
และสมุทรปราการ ที่มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาหารและ
เครื่องด่ืมไม่มแีอลกอฮอล์บรโิภคนอกบ้านคอืร้อยละ 38.6 
ซึ่งสูงกว่าภาคอ่ืนๆ อย่างเห็นได้ชัด  คือ เกินครึ่งของการ
บริโภคอาหารท่ีบ้าน (ร้อยละ 57.0) อาจเป็นเพราะ
ความเป็นสังคมเมืองค่อนข้างสูง และการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ
แข่งกับเวลารวมทั้งปัญหาการจราจร  เพราะฉะนั้น 
การซื้ออาหารพร้อมบริโภคนอกบ้านเป็นความสะดวกสบาย 
และประหยัดเวลามากกว่าซื้ออาหารมาปรุงที่บ้าน 
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1/ ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ท่ีจําเป็นต้องใช้ในการยังชีพ  โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายประเภทสะสมทุน เช่น การซ้ือบ้าน/ท่ีดิน และเงินออม เป็นต้น 

แผนภูมิ  3  รอ้ยละของค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ                         
               เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรอืน รายภาค (ปี 2559) 
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ร้อยละส่วนแบ่งของค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อเดือน (บาท)

1 2 3 กลุ่มควินไทล์
(ค่าใช้จ่ายต่ําสุด) (ค่าใช้จ่ายสูงสุด)

54

10.6 13.8 17.3 21.7 36.610.2 13.7 17.7 22.0 36.4
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ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อเดือน

ส่วนแบ่งของค่าใช้จ่าย 2558   
2559

2558  
2559

2558 2559
   สัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาค (5 กลุ่ม) 0.239 0.242
       Gini Coefficient (Quintile Groups)

   ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคต่อคนต่อเดือน 6,403 6,351

5. การเปรียบเทียบการใช้จา่ยของครัวเรอืนกลุ่มต่างๆ     
ในปี 2558 และ ปี 2559 
 เมื่อแบ่งครัวเรือนทั่วประเทศออกเป็น 5 กลุ่ม
เท่าๆ กัน โดยเรียงลําดับครัวเรือนตามค่าใช้จ่ายอุปโภค
บริโภคต่อคนต่อเดือนจากน้อยไปมาก (กลุ่มที่ 1 
ค่าใช้จ่ายตํ่าสุด และกลุ่มที่ 5 ค่าใช้จ่ายสูงสุด) 
 จากผลการสํารวจ ในปี 2559 พบว่าความเหลื่อมล้ํา
ในด้านค่าใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคของกลุ่มคนที่มี 
ค่าใช้จ่ายสูงสุด (กลุ่มที่ 5)  มีส่วนแบ่งของการใช้จ่าย
ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 0.2  เช่นเดียวกับกลุ่มคนจน
(กลุ่มที่ 1) มีส่วนแบ่งของการใช้จ่ายลดลงจากปี 2558 
คือร้อยละ 0.4  ในขณะกลุ่มที่มีการใช้จ่ายปานกลาง 
(กลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4) มีส่วนแบ่งของการใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 
 ผลการวิ เคราะห์จากค่าสัมประสิทธ์ของความ           
ไม่เสมอภาคด้านการใช้จ่าย (Gini Coefficient) ในปี 2558  
และ 2559 เมื่อแบ่งครัวเรือนออกเป็น 5 กลุ่ม  ความไม่เสมอภาค
ระหว่างกลุ่มคนรวย และกลุ่มคนจนเพ่ิมขึ้น จาก 0.239 
เป็น 0.242 หรืออาจกล่าวได้ว่าในปี 2559 ความเหลื่อมล้ํา
ระหว่างคนรวยและคนจนเพ่ิมขึ้นจาก ปี 2558 ไม่มากนัก 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 สําหรับค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคต่อคนต่อเดือน  
โดยเฉล่ียลดลงจาก 6,403 บาทในปี 2558 เป็น 6,351 บาท
ในปี 2559 ซึ่งเพ่ิมขึ้นในกลุ่มที่ 4 และกลุ่มที่5  โดยจะ
เห็นได้ว่าอัตราส่วนของค่าใช้จ่ายของกลุ่มคนรวย (กลุ่มที่ 5) 
ต่อกลุ่มคนจน (กลุ่มที่ 1) เพ่ิมขึ้นจาก 6.0 เท่าในปี 2558  
เป็น 6.3 เท่าในปี 2559 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1/ ค่าใช้จา่ยเฉลี่ยท่ีจําเป็นต้องใช้ในการยังชีพ  โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายประเภทสะสมทุน เช่น การซ้ือบ้าน/ท่ีดิน และเงินออม เป็นต้น 

แผนภูมิ  4   ส่วนแบ่งของค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคต่อคนตอ่เดอืน โดยจําแนกครัวเรือน 
                เป็น 5 กลุ่ม  (ปี 2558 - 2559) 

 1/ 


