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ปัจจยัของบุคคลทีม่ีผลต่อการก่อหนีค้รัวเรือนของไทย 

          เกษอุบล  พทิกัษ์* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวา่ปัจจยัของบุคคลใดท่ีมีผลต่อการก่อหน้ีครัวเรือน

ของไทย  โดยวิธีการศึกษานั้นจะใชก้ารวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยการประมาณค่าความสัมพนัธ์ของ

ตวัอิสระท่ีท าการศึกษา คือ ปัจจยัของบุคคล ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้เพศ และ อาย ุ ตวั

แปรตาม คือ การเกิดหน้ีสินภาคครัวเรือน โดยจะใชข้อ้มูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม

ครัวเรือน ท่ีจดัท าข้ึนโดยส านกังานสถิติแห่งชาติ ประจ าปี 2560 แลว้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยใช้

สถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ การหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และ ใชส้ถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์

ความถดถอยโลจิสติค  จากผลการศึกษาพบว่าอาชีพพนกังานเอกชนมีโอกาสการก่อหน้ีครัวเรือน

มากกว่าอาชีพรับจา้งทัว่ไป 13.3% ส่วนอาชีพรับราชการ และอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวัจะมี

โอกาสการก่อหน้ีครัวเรือนนอ้ยกว่าอาชีพรับจา้งทัว่ไป 16.3% และ 14.5% ตามล าดบั ในดา้นระดบั

การศึกษา พบว่า ระดบัการศึกษาอนุปริญญา ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ระดบัการศึกษาปริญญาโท 

และ ระดับการศึกษาปริญญาเอก มีโอกาสการก่อหน้ีครัวเรือนน้อยกว่าระดับการศึกษาชั้ น

ประถมศึกษา 17.4%, 14.4%, 32.0% และ 59.1% ตามล าดบั ดา้นรายได ้พบวา่บุคคลท่ีมีระดบัรายได้

ในช่วง 15,001-30,000 บาท ระดบัรายไดใ้นช่วง 30,001-50,000 บาท และระดบัรายได ้50,000 บาท 

ข้ึนไป มีโอกาสการก่อหน้ีครัวเรือนนอ้ยกว่าระดบัรายไดน้อ้ยกว่า 50,000 บาท 17.1%, 36.4% และ 

64.1% และดา้นอาย ุแต่ระดบัอาย ุ51-60 ปี และ ระดบัอาย ุ60 ปี ข้ึนไป มีโอกาสการก่อหน้ีครัวเรือน

มากกวา่ระดบัอายนุอ้ยกวา่ 35 ปี 17.0% และ 35% ตามล าดบั 

ค าส าคญั: ปัจจัยของบุคล, หนีค้รัวเรือน 
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Factors of people affecting Thai household debt formation 

                                                                                                                                       Kedubon  Pitak* 

Abstracts 

The purpose of this study was to determine which individual factors affecting Thai household debt 

formation. The study method uses quantitative analysis by estimating the relationship of the independent 

study are the individual factors, such as education level, occupation, income, sex and age. The dependent 

variable is household debt by using data from the household socio-economic survey, provided by the 

National Statistical Office for the year 2017. Then, use the data to analyze by using descriptive statistics, 

including frequency, percentage, and inferential statistics such as Logistic regression analysis. From the 

results of the study, it was found that the occupation of private employees was more likely to create 

household debt than general employment. 13.3%. As for the civil service profession, and private business 

profession will have the opportunity to generate household debt less than general employment 16.3% and 

14.5% respectively. Regarding to the educational level, it was found that the level of Diploma education, 

Bachelor’s degree education, Master's degree has the opportunity to generate household debt less than 

primary education level at 17.4%, 14.4%, 32.0% and 59.1% respectively. Regarding to the income, people 

who have income levels during 15,001-30,000 baht, income level in the range of 30,001-50,000 baht and 

50,000 baht or more have the opportunity to generate household debt less than who has income level less 

than 50,000 baht, 17.1%, 36.4% and 64.1% respectively. Regarding to the age range, the age of 51-60 years 

and the age of 60 years and over have the opportunity to generate household debt more than 35.0% and 

35%, respectively. 
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