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 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษา 1. เพื่อศึกษาสภาวการณของการออมในประเทศไทย ในดานรายได

ของครัวเรือน   คาใชจายของครัวเรือน  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย   อัตราเงินเฟอ  ชวงป 2541  ถึงป  

2552   2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการออมภาคครัวเรือนในประเทศไทย ชวงป 22541  ถึงป 2552  

 การเก็บรวบรวมขอมูลที่นํามาใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนขอมูลทุติยภูมิ( Secondary  Data )  

ต้ังแตป พ.ศ. 2541 – 2552  รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 12  ป โดยเก็บรวบรวมจากจากธนาคารแหงประเทศ

ไทยและสํานักงานสถิติแหงชาติ 

 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary 

Data) จากธนาคารแหงประเทศไทยและสํานักงานสถิติ โดยมีเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือ 1. แบบบันทึก

ตารางขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับความสัมพันธและปจจัยที่มีผลตอการออมเงินภาคครัวเรือนป  2541 – 

2552 การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

 รายไดเฉลี่ยของครัวเรือน มีความสัมพันธทางบวกกับการออมภาคครัวเรือน  ซึ่งมีคา

สัมประสิทธิ์เปนบวก  เทากับ  8.88   หมายความวา  ถารายไดตอเดือนเพิ่มขึ้น 1 บาท  จะทําใหปริมาณ

การออมของครัวเรือนเพิ่มขึ้นเปน  8.88  บาท  เมื่อใหปจจัยอ่ืน ๆ คงที่ 

 คาใชจายเฉลี่ยของครัวเรือนมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับการออมภาคครัวเรือน

ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์เปนลบ  เทากับ  9.279 หมายความวา  ถาคาใชจายตอเดือนเพิ่มขึ้น  1 บาท  จะทําให

ปริมาณการออมของครัวเรือนลดลง  9.279 บาท  เมื่อใหปจจัยอ่ืน ๆ คงที่   

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยมีความสัมพันธทางบวกกบัการออมภาคครัวเรือนซึ่งมีคา

สัมประสิทธิ์เปนบวก เทากับ 17.451 หมายความวา ถาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยเพิ่มขึ้นรอยละ 1 

จะทําใหปริมาณการออมของครัวเรือนเพิ่มขึ้น 17.451 บาทเมื่อใหปจจัยอ่ืน ๆ  คงที่ 

 อัตราเงินเฟอมีความสัมพันธทางบวกกับการออมภาคครัวเรือนซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์เปนบวก 

เทากับ 11.225 หมายความวา ถาอัตราเงินเฟอเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะทําใหปริมาณการออมของครัวเรือน

เพิ่มขึ้น  11.225 บาท เมื่อใหปจจัยอ่ืน ๆ คงที่ 
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 This research is a study. To investigate the circumstances of saving in Thailand In terms of 

household income. Costs of household Interest rate savings. Inflation during the year 2541 to year 

2552 2. To study the factors affecting household saving in recent years, Thailand 22541 to year 2552. 

 The data collection used in this study. Secondary sources of data (Secondary Data) from 

year 2541 to 2552 included 12  year period were collected from the Bank of Thailand, National 

Statistical Office. 

 Equipment used in data collection. In this study, the researcher used secondary data 

(Secondary Data) from the Bank of Thailand and the Statistical Office. The tools used in this study 

was 1. Save the table data. Related to the relationship and the factors that affect household savings 

year 2541 - 2552 analysis, multiple regression (Multiple Regression) The results are summarized as 

follows. 

 Average income of households. Significantly and positively related to household saving. 

This coefficient is equal to 8.88 means that if a positive monthly income increased by $ 1 will make 

the amount of household savings increased to 8.88 baht on the other factors constant. 

Av Aerage expenditure of households have a relationship in the opposite direction of 

household saving, which coefficient is negative, equal to 9.279 means that if the cost per month 

increased by $ 1 will make the amount of savings of households decreased 9.279 baht for other factors 

constant. 

 Interest rate savings are positively correlated with household saving, which coefficient is 

positive as 17.451 means that if the interest rate savings increased 1 percent to the amount of savings 

of households increased by 17.451 baht. the other factors constant. 

 Inflation is positively related to household savings, which has a positive coefficient was 

11.225 means that if inflation increased by 1 per cent of the savings will amount to 11.225 U.S. 

households increased when the other factors constant. 
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บทที่ 1  
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 เหตุผลที่บุคคลออมเงิน คือ เพื่อใชเงินในการอุปโภคบริโภค และสะสมไวเพื่ออนาคตหรือ 

เมื่อยามเจ็บปวย และใชสอยยามฉุกเฉิน เปนตน ซ่ึงในอนาคตถาบุคคลไมมีความจําเปนตองใชเงิน หรือ
สามารถคาดการณไดวาสามารถหารายไดสําหรับอนาคตไดแนนนอน การออมเงินจะไมมีความจําเปน 
แตในสภาพความเปนจริงความไมแนนอนในชีวิตอาจเกิดขึ้นไดทุกเมื่อ ดังนั้น บุคคลทุกคนจึงตอง
เตรียมความพรอมเพื่อรองรับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยการออมทรัพยของครัวเรือนจะมี
ความสัมพันธใกลชิดกับรายไดที่สามารถจับจายใชสอยไดจริงและการบริโภคของครัวเรือนอยางมาก 
โดยเมื่อมีเงินเหลือบุคคลจะบริหารเงินเหลานั้นอยางเหมาะสมไดอยางไร จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง 
สนับสนุนใหบุคคลหรือประชาชนทั่วไปหันมาสนใจรัก การออมและจูงใจใหเกิดการออม ในรูปแบบ
ตางๆ ขณะเดียวกันตองมีการบริหารจัดการใหมีการนําเงินออมเหลานั้นไปลงทุนเพื่อใหเกิดความงอก
เงยและระมัดระวังไมใหเกิดความเสียหายแกเงินตนโดยจะตองใหผลตอบแทนกลับมาคุมคากับคาเงินที่
ลดลงอันเกิดจากเงินเฟอ เงินออมจึงถือเปนเงินทุนที่สําคัญตอการลงทุนของประเทศ และเปนรากฐาน
และปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการลงทุน ทําใหเศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโต สรางเสถียรภาพและลด
ความผันผวนทางเศรษฐกิจได เนื่องจากถาประชาชนในประเทศมีการออมในระดับสูงจะทําใหการ
ลงทุนในประเทศไมตองอาศัยเงินทุนจากตางประเทศมากนัก แมเศรษฐกิจจะถดถอยก็สามารถพึ่งพาการ
ออมในประเทศได ทําใหพัฒนาเศรษฐกิจไดอยางตอเนื่อง  (โคทม อารียา. 2549:  2-4). 

 เมื่อพิจารณาสถานการณการออมของไทย ในระยะเวลาผานมา อัตราการออมของประเทศ
ไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องโดยการออมสุทธิเพิ่มสูงขึ้นจาก 225.5 พันลานบาท ในป 2527 เปน 1029.4 
พันลานบาท ในชวงป 2539 และเริ่มลดลงในชวงภายหลังการเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ คือตั้งแต ป 2540 
เปนตนมา  สําหรับการออมภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นคอนขางชาเมื่อเทียบกับการออมในสวนอ่ืน แมรายได
ของครัวเรือนจะไดเพิ่มขึ้นพอสมควร แตเนื่องจากเศรษฐกิจขยายตัวอยางรวดเร็วตลอดจนมีการแขงขัน
ทางธุรกิจและเปดเสรีทางการคามากขึ้น ทําใหครัวเรือนเปลี่ยนพฤติกรรมการใชจายและอุปโภคสินคา
ฟุมเฟอยมากขึ้น   

 
 
 
 

 



2 
 

ตาราง 1 อัตราการออมสุทธิตามโครงสรางการออมของระบบเศรษฐกิจ 
 

ป การออม การออมภาคเอกชน 

  สุทธ ิ การออมสุทธิ ภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ การออมสุทธิ ภาครัฐบาล 
ภาค

รัฐวิสาหกิจ  
2527 222.5 122.7 106 16.1 17.3 5.7 11.6  
2528 244.6 140.4 124.8 15.6 11.2 -3.3 14.5  
2529 276.9 125.7 134.7 18.0 20..2 4.8 15.4  
2530 357.4 193.0 161.2 31.8 47.9 29.4 18.5  
2531 499.5 255.4 211.1 44.3 110.7 85.4 25.3  
2532 633.0 329.3 267.4 61.9 146.5 112.8 33.7  
2533 530.1 305.5 213.1 92.3 224.5 182.6 41.9  
2534 634.5 357.4 255.4 102.0 277.0 234.1 42.9  
2535 673.4 405.6 267.1 138.5 267.8 222.2 45.5  
2536 758.3 449.7 279.7 170.0 308.6 255.2 53.3  
2537 894.6 503.0 256.0 247.0 391.5 329.3 62.1  
2538 1022.7 575.7 318.0 257.6 447.0 378.6 68.3  
2539 1026.4 530.2 277.9 252.2 496.2 431.4 64.8  
2540 933.3 434.8 296.9 137.8 498.5 410.8 87.6  
2541 790.9 581.6 470.2 111.3 209.3 229.7 -20.4  
2542 693.8 499.9 409.3 90.6 193.9 150.7 43.2  
2543 819.7 597.9 347.5 250.4 221.9 160.7 1.2  
2544 791.6 512.9 252.9 260.0 278.7 176.0 102.7  
2545 8753 461.2 183.3 277.9 414.1 248.2 165.9  
2546 956.7* 512.8* 206.5* 306.3* 443.9* 306.0* 137.9*  
2547 793.8* 564.2* 229.6* 334.6* 503.7* 363.8* 109.9*  
2548 1119.3* 615.8* 252.8* 63.0* 503.5* 421.6* 81.9*  
2549 1200.5* 667.2* 275.9* 391.3* 533.3* 479.4* 53.9*  
2550 1345.7* 695.8* 286.5* 447.2* 607.2* 497.3* 64.8*  
2551 1445.7* 1057.2* 294.9* 458.2* 614.2* 547.0* 66.8*  
2552 1545.7* 1147.2* 304.6* 597.5* 619.5* 632.0* 69.8*  

          
 

 ที่มา:  ธนาคารแหงประเทศไทย (2552)  การออมในประเทศ (ออนไลน) 

 ( พันลานบาท )  
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 การออมภาคครัวเรือน  เปนเครื่องมือช้ีถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประชาชนโดยรวม
เพราะการออมของบุคคลในครัวเรือนจะแสดงถึงผลทางเศรษฐกิจที่ประชาชนไดรับจากความสามารถ
ในการจัดการทางการเงิน  ทั้งภาครัฐบาล และภาคครัวเรือน สมควรจะตองหันมาใหความสําคัญกับการ
ออมของประเทศอยางจริงจัง ไดแก การปรับเปลี่ยนทัศนคติและสรางคานิยมการสรางจิตสํานึกในการ
ออมเพื่อประโยชนในอนาคต การสรางกลไกลการออมในระดับชุมชน สงเสริมและกระตุนใหมีความ
หลากหลายในผลิตภัณฑการออม โดยเนนการออมเปนประจําสม่ําเสมอติดตอกันนานๆ (Contractual 
Savings) และการสรางเครื่องมือการออมใหหลากหลายเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการของผูที่
ตองการของการออมสรางหลักประกันรายไดในอนาคตใหกับภาคครัวเรือน เพื่อชวยลดภาระของ
ภาครัฐในระยะยาว ซ่ึงจะมีมากขึ้นตามลักษณะโครงสรางประชากรของไทยที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงไป 
อีกทั้งเปนการสรางพื้นฐานการออมใหเกิดขึ้นในทุกภาคสวน สรางเศรษฐกิจใหอยูในระดับที่มี
เสถียรภาพบนหลักการที่สอดคลองกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง   

 การศึกษาวาปจจัยที่มีผลตอการออมภาคครัวเรือนป 2541 - 2552  เปนเรื่องที่สมควรศึกษา
และผลจากการศึกษาสามารถใชเปนแนวทางในการรักษาและเพิ่มระดับการออมภาคครัวเรือนให
เพิ่มขึ้นในอนาคต และยังเปนประโยชนในการวางแผนการออมและใชเปนแนวทางในการจัดการทาง
การเงินที่เหมาะสมเพื่อรักษาและเพิ่มระดับการออมของครัวเรือนในประเทศ เพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ และเปนการพัฒนาประเทศในระยะยาวตอไป 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 
 1.  เพื่อศึกษาสภาวการณของการออมในประเทศไทย ในดานรายไดของครัวเรือน   คาใชจาย

ของครัวเรือน  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย   อัตราเงินเฟอ  ชวงป 2541  ถึงป  2552  
 2.  เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการออมภาคครัวเรือนในประเทศไทย ชวงป 22541  ถึงป 2552  

 

ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลที่ไดจากการศึกษาคนควาครั้งนี้  จะนําไปใชประโยชนสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
ภาครัฐบาลและเอกชนสําหรับเปนแนวทางบริหารจัดการ  หรือสนับสนุนในการกําหนดมาตรการ
สงเสริมการออมใหมีรูปแบบการออมที่เหมาะสมกับภาคครัวเรือน   ในการวางแผนกําหนดนโยบายการ
ออมภาคครัวเรือนตอไปในอนาคต 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 งานวิจัยฉบับนี้ขอมูลที่นํามาศึกษาเปนขอมูลทุติยภูมิ ชวงป 2541  ถึงป 2552  โดยศึกษา
ขอมูลเกี่ยวกับการ โดยการออมในประเทศไทย ในดานรายไดของครัวเรือน   คาใชจายของครัวเรือน  
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย   อัตราเงินเฟอ  โดยกําหนดขอบเขตการศึกษาดังนี้ 

 1. เพื่อศึกษาสภาวการณของการออมในประเทศไทย ในดานรายไดของครัวเรือน   คาใชจาย
ของครัวเรือน  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย   อัตราเงินเฟอ  ชวงป 2541  ถึงป  2552  

 2.  เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการออมภาคครัวเรือนในประเทศไทย ชวงป 22541  ถึงป 2552  
 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1.  ปจจัยกําหนดการออม หมายถึง ปจจัยท่ีมีผลตอปริมาณการออมของครัวเรือนประกอบดวย 
รายไดของครัวเรือน คาใชจายของครัวเรือน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย และอัตราเงินเฟอ 
 2.  การออมภาคครัวเรือน หมายถึง สวนที่เหลือหรือจํานวนเงินที่เหลือหลังจากรายไดพึงใช 
จายของครัวเรือนหักดวยรายจายของครัวเรือน (personal outlay) 
 3.  ภาคครัวเรือน หมายถึง บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปอยูกินและใชส่ิงอุปโภคบริโภคที่จําเปน
แกการดํารงชีวิตรวมกัน โดยจะรวมรายไดเขาดวยกันหรือไมก็ตาม และมีความเกี่ยวกับฉันทญาติ
หรือไมก็ได หรือบุคคลที่อยูคนเดียวโดยไมไดกินอยู และใชสิ่งอุปโภคบริโภครวมกันบุคคลอื่น 
ตลอดจนครอบคลุมไปถึงกิจการของเอกชนที่ไมเกี่ยวกับการเงิน ไมไดอยูในรูปบริษัท และสถาบันที่ไม
แสวงหากําไร เชน มูลนิธิ สมาคม สโมสร เปนตน 
 4.  รูปแบบการออม หมายถึง ลักษณะการออมเงินของภาคครัวเรือน ซ่ึงแบงเปนการออมใน
สถาบันการเงิน (เชน ฝากธนาคาร กรมธรรมประกันชีวิต สหกรณออมทรัพย ฯลฯ) และการออมนอก
สถาบันการเงิน (เชน เก็บเงินสดไวในมือ การเลนแชร ซ้ือสินทรัพยถาวร ใหกูยืมโดยมี/ไมมีสัญญาตาม
กฎหมาย ฯลฯ) 
 5.  รายไดของครัวเรือน หมายถึง รายไดตอเดือนโดยเฉลี่ยของครัวเรือน 
 6.  คาใชจายของครัวเรือน หมายถึง คาใชจายตอเดือนโดยเฉลี่ยของครัวเรือน 
 7.  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก หมายถึง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย โดยธนาคาร แหง 
ประเทศไทย ชวงป พ.ศ. 2541-2552 
 8.  อัตราเงินเฟอ หมายถึง อัตราเงินเฟอทัว่ไปของประเทศไทย ชวงป พ.ศ. 2541 – 2552 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 ปจจัยที่มีผลตอการออมของภาคครัวเรือน 
 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการออมของภาคครัวเรือนป 2541 – 2552  ไดมีการกําหนด

สมมติฐานของตัวแปรในสมการ โดยคาดวาจะมีความสัมพันธกัน ดังนี้ 
1. รายไดเฉล่ียของครัวเรือนเพิม่ขึ้นมีผลใหแนวโนมการออมภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้น 
2. คาใชจายเฉลีย่ของครัวเรือนเพิ่มขึ้นมีผลใหแนวโนมการออมภาคครัวเรือนลดลง 
3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงขึ้นมีผลใหแนวโนมการออมภาคครัวเรือนเพิม่ขึ้น 
4. อัตราเงินเฟอสูงขึ้นมีผลใหใหแนวโนมการออมภาคครัวเรือนลดลง 

 
 
 
 
 

 
ตัวแปรอิสระ 

( Independent  Variable ) 
 

1. รายไดเฉล่ียของครัวเรือน 

2. คาใชจายเฉลี่ยของครัวเรือน 

3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย 
4. อัตราเงินเฟอ 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables ) 

 
 การออมภาคครัวเรือน 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง  “ ปจจัยที่มีผลตอการออมภาคครัวเรือนป 2541-2552”  ผูวิจัยได

คนควาเอกสารตางๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางประกอบการศึกษา ดังนี้ 
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1. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 
 แนวความคดิเก่ียวกับการออม 

  การออมเปนปจจัยสําคัญตอการลงทุน และการลงทุนก็เปนตัวสําคัญตอการพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การลงทุนอาจเกิดขึ้นไดโดยอาศัย
การออมซึ่งมาจาก 2 แหลงคือจากภายในประเทศและจากตางประเทศ แตการพึ่งพาตางประเทศทําไดใน
ขอบเขตจํากัด ดังนั้นการพยายามที่จะระดมเงินออมในประเทศจึงเปนกลยุทธหนึ่งที่จะบรรลุเปาหมาย
ทางเศรษฐกิจ ทั้งการเจริญเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาว ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับหลังๆ รัฐบาลจึงไดเนนความสําคัญของการหามาตรการสงเสริมใหเกิดการออมใน
ประเทศมากขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนาตลาดเงินและเครื่องมือทางการเงินใหสอดคลองกับความตองการ
การออมในรูปแบบตางๆ และสงเสริมการออมระยะยาวดวยการทําประกันชีวิตหรือโครงการกองทุน
รวมตางๆ 

 รูปแบบของการออม 
 การออมในประเทศมีหลายรูปแบบดวยกนั ซ่ึงกองบัญชีรายไดประชาชาติสํานักงานณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิไดจําแนกรูปแบบของการนออมไวดังนี ้
  1. การออมในรูปสินทรัพยถาวร (Real Asset) 
  เปนการออมโดยการนํารายไดสวนที่เหลือจากการบริโภคไปใชจายโดยการซื้อทรัพยสิน

ถาวร โดยเปาหมายในการออมในรูปแบบนี้อาจจะแตกตางกันไป บางก็ถือไวเพราะความจําเปนบางก็ถือ
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ไวเปนหลักประกันในอนาคต หรือถือไวปองกันการลดคาเงิน เปนตน สําหรับชนิดของทรัพยสินถาวรที่
ภาคครัวเรือนนิยมถือไว ไดแก 

1.1  ที่ดิน ในระบบเศรษฐกิจการเกษตรนั้น ที่ดินจะเปนแหลงที่มาพื้นฐานของ
สินทรัพยและประชาชนทั้งหลายใชทรัพยากรสวนเกิน (Surplus resources) เพื่อใหไดมาซึ่งที่ดินเพิ่มขึ้น 
ที่ดินเปนสินทรัพยที่คอนขางปลอดภัย ที่ดินจะไมเสื่อมคาลง โดยจะมีมูลคาเพิ่มขึ้นในอนาคต แตการเก็ง
กําไรจากที่ดินมิไดกอใหเกิดผลิตภาพแกประเทศแตประการใด 

1.2  ทรัพยสินประเภทที่ใชในการผลิตและซอมแซมอุปกรณ ถือไดวาเปนการออม
อยางหนึ่ง เพราะรายไดสวนที่เหลือจากการบริโภคเมื่อนําไปใชจายในการผลิตก็เทากับเปนการสะสม
การออมในรูปแบบหนึ่งเชนกัน 

1.3  อาคารและสิ่งกอสรางเพื่ออยูอาศัยถือเปน การออมรปู แบบหนงึ คอื เมอื่ มรีาย
ไดที่มากกวารายจายเพื่อการอุปโภคและบริโภค ก็จะนํารายไดสวนที่เหลือไปซื้ออาคารที่อยูอาศัย 

1.4  การเพิ่มขึ้นของสินคาคงคลังซึ่งจัดไดวาเปนการออมอีกรูปแบบหนึ่ง เพราะ
จํานวนสิคาคงเหลือก็คือสวนที่เหลือจากการใชจายนั่นเอง 

1.5  การออมในรูปโลหะของมีคาและอัญมณี ประชาชนเหลานี้จะซื้อแหวน สรอยคอ
และเครื่องประดับอื่น ๆ ซ่ึงสามารถขายเปนเงินสดไดเมื่อมีความจําเปนเกิดขึ้น 
  2. การออมในรูปทรัพยสินทางการเงิน (Financial Asset) 

  เปนการออมอีกรูปแบบหนึ่ง โดยจะมีเหตุผลของการออมในรูปทรัพยสินทางการเงิน
แตกตางกันไป เชน ใหผลตอบแทนสภาพคลองสูง เพราะเปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย ความเสี่ยงนอยเปน
ตน ซ่ึงการออมในลักษณะนี้มีหลายวิธีคือ 
   2.1  การออมในรูปทรัพยสินทางการเงินในสถาบันการเงิน หมายถึง การออมโดย 
การถือทรัพยสินทางการเงินที่สรางขึ้นภายใตขอบเขตทางกฎหมาย ซ่ึงคุมครองรูปแบบของการออม 
ประเภทนี้ไดแก 

    -  เงินสดในมือ คือ เงินที่เก็บไวใชจายในชีวิตประจําวัน 
    -  เงินฝากที่สถาบันการเงินตางๆ เชน เงินฝากที่ธนาคารพาณิชย , ธนาคารออมสิน 

,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) , สหกรณออมทรัพย , ธนาคารอาคารสงเคราะห , 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย เปนตน 

    -  การซื้อหลักทรัพยทางการเงินตางๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน เชน ตั๋วเงินคลัง , 
ตั๋วสัญญาใชเงิน , ตั๋วการคา , พันธบัตร , หุนสามัญ ,หุนกู เปนตน 

    -  การใหกูยืม ซ่ึงมีสัญญาเงินกูถูกกฎหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
    -  เบี้ยประกันตามกรมธรรมประกันชีวิตและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของหนวย         

งานตางๆ 
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    -  อ่ืนๆ เชน เงินคาหุนสมาชิกสหกรณ เงินคาฌาปนกิจสงเคราะห 
2.2  การออมในรูปทรัพยสินทางการเงิน นอกสถาบันการเงิน หมายถึง การถือ 

ทรัพยสินทางการเงินที่ไมอยูในขอบเขตของกฎหมาย การออมในรูปแบบนี้ ไดแก 
  3.  อ่ืนๆ ไดแก การลดลงของหลักทรัพยของครัวเรือน โดยผูออมจะนําเงินออกไปจาย

ชําระหนี้นอกจากนี้รวมท้ังรายจายเพื่อการซอมแซมรักษาทรัพยสิน ก็ถือวาเปนการออมอยางหนึ่ง
เหมือนกัน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) 
 

2. ฟงกชั่นการออม (The saving Function) (รัตนา สายคณิต. 2531:  52) 

 เมื่อบุคคลมีรายไดภายหลังที่ไดหักคาภาษีใหแกรัฐบาลแลว บุคคลสามารถนํารายไดไปใช
จายเพื่อการบริโภคสวนหนึ่งและเก็บออมไวสวนหนึ่ง ดังนี้ 

 
 
 

 

 กลาวคือ เงินออม (Saving) หมายถึงรายไดสุทธิสวนที่เหลือจากการใชจาย ถารายไดสุทธิ 
อยูในระดับต่ํา เงินออมยอมต่ําไปดวย และเงินออมจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อรายไดสูงขึ้น ดังนั้น เงินออม 
ยอมมีความสัมพันธกับรายไดสุทธิของบุคคล เสนที่แสดงความสัมพันธระหวางเงินออมกับระดับ 
รายไดตางๆ กัน เรียกวา เสนฟงกช่ันการออม หรือเสนการออม ดังรูป 

 
ภาพประกอบ 2 กราฟแสดงฟงกช่ันระหวางการออมกับระดับรายได 

 

S = Y - C 
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                 ซ่ึงสามารถที่จะสรางสมการการออม ซ่ึงแสดงความสัมพันธระหวางการออมและระดับ 
รายไดสุทธิของบุคคลไดเชนเดียวกัน คือ 
 
   เมื่อ   S   =  Y – C 
   และ  C   =  a+bY 
   ดังนั้น  S   =  Y – d-bY 
           = -a+ ( 1-b)Y 
 
 อยางไรก็ตามในขณะที่รายไดอยูในระดับต่ํา บุคคลใชจายเกินกวารายได คือ C มากกวาY 
ฉะนั้นการออมจะมีคาติดลบ (Dissaving) หมายความวา ณ ระดับรายไดที่ต่ํานั้น นอกจากจะไมมีการ
ออมเกิดขึ้นแลว บุคคลยังตองนําเงินออมที่เกิดขึ้นในงวดกอนๆ มาใชจายอีกดวย ดังนั้น Saving 
Function จึงเปนดังนี้ 
 
                 S   =  s (Y) 
 
  โดยที่  S   คือ   การออม 
              Y   คือ  รายได 

 
 ความโนมเอียงหนวยสุดทายในการออม (Marginal Propensity to Save) 
  ความโนมเอียงหนวยสุดทายในการออม (MPS) หมายถงึ คาที่แสดงวาถารายได 
เปลี่ยนแปลงไป 1 หนวยแลว การออมจะเปลี่ยนแปลงไปเปนสัดสวนเทาใด 
 
ถาให    ΔS           คือ   การเปลี่ยนแปลงในการออม 
   ΔGDP     คือ   การเปลี่ยนแปลงในรายไดประชาชาติ 
ดังนั้น        MPS    =   ΔS / ΔGDP 
กราฟแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของ MPS  
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ภาพประกอบ 3 กราฟแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของ MPS 

 

3. การออมกบักระแสรายไดและรายจาย 
  ระดับรายไดเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดความสามารถในการออมทรัพย  ตามทฤษฎีการใชจาย
อุปโภคบริโภค ( การออมทรัพย ) ของ Keynes การออมทรัพยมีความสัมพันธกับรายไดภายหลังหักภาษี  
ถารายไดหลังหักภาษีสูงขึ้นความสามารถในการออมทรัพยจะเพิ่มสูงขึ้นดวย  อยางไรก็ตามเมื่อรายได
หลังหักภาษีเพิ่มสูงขึ้นแลว  การออมทรัพยจะเพิ่มสูงขึ้นหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการกระจายของรายไดอีก
ดวย  ซ่ึงสามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธระหวางรายไดที่สามารถใชสอยไดจริง  คาใชจายเพื่อ
การบริโภค  และปริมาณการออมไดดังนี้ 

 
       Y  =  C + S       ( 1 ) 
 
 กําหนดให  Y    คือ  รายไดทีส่ามารถจับจายใชสอยไดจรงิ 
      C    คือ   คาใชจายเพื่อการบริโภค 
      S    คือ    ปริมาณการออม 
 

 คาความโนมเอียงเฉลี่ยในการออม (Average propensity to save : APS) 
  สําหรับตัววัดคาพฤติกรรมการออมที่มีตอรายไดซ่ึงนิยมใชกันคือ APS (Average 
propensity to save : ความโนมเอียงเฉลี่ยในการออม) เปนคาที่แสดงใหเห็นวารายได 1 หนวยครัวเรือน
จะทําการออมเก็บไวเทาไร บงชี้ใหทราบถึงพฤติกรรมในการจัดสรรรายไดไปในการออมของครัวเรือน 
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และ MPS (Marginal propensity to save : ความโนมเอียงหนวยสุดทายในการออม)เปนคาที่แสดงให
เห็นวาเมื่อ รายไดเปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย ปริมาณการออมจะเปลี่ยนแปลงไปเทาไร บงชี้ใหทราบถึงผล
ของการเปลี่ยนแปลงระดับรายไดที่กระทบตอพฤติกรรมการออมวามีมากนอยเพียงใด 
 

 ทั้งคา APS และ MPS  สามารถหาไดโดย 
      APS  =  S / Y      (2) 
      MPS =  ΔS / ΔY     (3) 
   
กําหนดให             S  =  การออมที่แทจริง 

         Y  = รายไดที่แทจริง 

 
 ความสัมพันธระหวางคาความโนมเอียงในการบริโภคและการออม 
  นักเศรษฐศาสตรโดยทั่วไปมักจะกลาวถึงการออมและการบริโภคควบคูกันไปเสมอ ทั้งนี้ 

เนื่องจากตางก็เปนสวนหนึ่งที่แยกออกมาจากรายไดของครัวเรือนที่สามารถจับจายใชสอยไดจริง 
  ถาปริมาณการออมรวมกับคาใชจายเพื่อการบริโภคมีคาเทากับรายไดทีค่รัวเรือนสามารถ 
นําไปจับจายใชสอยไดจริงพอดีตามสมการ (1) เมื่อทําการยายขางสมการจะไดวา 
 
       C + S    =  Y 

    (C/Y) + (S/Y) =  (Y/Y)    นั่นคือ 
       APC + APS  =  1         (4) 

 และ 
           ( ΔC / ΔY ) + (ΔS / ΔY ) = ( ΔY / ΔY ) นั่นคือ 

     MPC + MPS = 1                                                                         (5) 
 

 ในที่นี้คา APC และ MPC คือ ความโนมเอียงเฉลี่ยในการบริโภค และ ความโนมเอียงหนวย
สุดทายในการบริโภค ตามลําดับ ซ่ึงในความหมายก็คลายกับ APS และ MPS ตางกันแตมองในแงของ
การบริโภคมากกวาการออม 
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4. ทฤษฎีความตองการถือเงินของ John Maynard Keynes 
 ความตองการถือเงินในความหมายของ Keynes นั้น แบงความตองการถือเงินออกเปน 3 

ประเภท คือ ความตองการถือเงินเพื่อจับจายใชสอยความตองการถือเงินเพื่อใชยามฉุกเฉิน และความ
ตองการถือเงินเพื่อเก็งกําไร จากการที่ Keynes เช่ือวา คนเราจะถือเงินสวนหนึ่งไวเพื่อแสวงหากําไร
นี่เอง จึงทําให Keynes สรปุ ไดวาการเปลี่ยนแปลงปริมาณยอมกระทบกระเทือนตออัตราดอกเบี้ยดวย 
และเมื่ออัตราดอกเบี้ยเปล่ียนแปลงก็จะกระทบตอการลงทุนเชนกันโดยความตองการถือมีเงินมี
รายละเอียดดังนี้   

1.  ความตองการถือเงินเพื่อใชจายในชีวิตประจําวัน (Transaction demand for money) 
  โดยทั่วไปแลว บุคคลทั่วไปไมวาจะเปนผูบริโภคหรือหนวยธุรกิจ จําเปนที่จะตองถือเงิน

ไวจํานวนหนึ่งเพื่อใชจายประจําวัน แตเงินจํานวนนี้จะไมจําเปนถาหากรายไดและรายจายเกิดขึ้นในเวลา
เดียวกัน ซ่ึงในทางปฏิบัติแลวกรณีเชนนี้จะเกิดขึ้นได เพราะสวนใหญแลวบุคคลมักจะไดรับรายไดเพียง
เดือนละครั้ง หรือสัปดาหละครั้ง ดังนั้นจึงจําเปนตองมีเงินถือไวจํานวนหนึ่งสําหรับใชจายในคาบเวลา
ดังกลาวและยิ่งถาหากเวลาที่จะไดรับรายไดในแตละครั้งหางกันมากเทาไหรปริมาณเงินโดยเฉลี่ยที่
จะตองถือไวใชจายก็จะตองมากขึ้นเทานั้นหมายความวาสําหรับรายไดจํานวนเทากัน ผูที่มีรายไดเดือน
ละครั้งยอมตองถือเงินไวจํานวนมากกวาผูมีรายไดสัปดาหละครั้งสรุปไดวา ถาสิ่งอื่นอยูคงที่ปริมาณเงิน
โดยเฉลี่ยที่จะตองถือไวใชจายประจําจะลดลงเมื่อไดรับรายไดเปนจํานวนมากครั้งเทานั้น แตทั้งนี้ตอง
เปนไปตามขอสมมติวา อัตราการใชจายรายไดเทากันตลอดระยะเวลาของงวดรายได 

 นอกจากความตองการถือเงินเพื่อใชจายประจําจะขึ้นอยูกับระยะเวลาที่จะไดรับรายไดแตละ
ครั้งแลว ยังขึ้นอยูกับระดับรายไดอีกดวย กลาวคือ ถาอัตราสวนของรายไดประชาชาติตอมูลคาของ
รายการคาขายที่เกิดขึ้น (value of transaction) คอนขางคงที่แลว ความตองการที่จะถือเงินไวเพื่อใชจาย
ประจําวันจะเพิ่มตามการเพิ่มของรายได ตัวอยางเชน สมมติวาอัตราสวนของรายไดที่บุคคลทั่วไป
ตองการจะถือไวเพื่อใชจายเทากับ 1/4 ดังนั้นถามีรายได 400 บาท ปริมาณเงินที่ตองการจะถือไวใชจาย
จะเทากับ 100 บาท เปนตน ทั้งนี้สามารถหาไดจากสมการ 

 
Lt = kY 

 
โดยที ่   Lt   =  คือปริมาณเงินที่ตองการถือไวเพื่อใชจาย 

     Y    =  คือรายได 
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 โดยที่ความสมัพันธระหวางปริมาณเงินทีต่องการถือเงินไวเพื่อใชจายกับระดับรายได แสดง
ดวยรูปกราฟ ดังนี ้
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 กราฟแสดงความตองการถือเงินไวเพื่อใชจายกับระดับรายได 
 

จากรูปจะเห็นไดวา เสนความตองการถือเงินเพื่อใชจายประจําเปนเสนตรงทํามุมนอยกวา45 
องศา ทั้งนี้เพราะอัตราสวนของรายไดตอมูลคาของรายการคาขายที่เกิดขึ้นคงที่ทุกระดับรายไดและมีคา
นอยกวา 1 และเปนเสนลาดเอียงขึ้นไปทางขวา แสดงวา ปริมาณเงินที่ตองการถือจะเพิ่มตามการเพิ่ม
ของรายได  และนอกจากนี้ความตองการถือเงินยังอาจจะขึ้นอยูกับอัตราดอกเบี้ยอีกดวยกลาวคือปริมาณ
เงินที่ถือไวใชจายจะเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันขามกับอัตราดอกเบี้ยมายความวา เมื่ออัตราดอกเบี้ย
สูงขึ้น ปริมาณเงินที่ถือไวใชจายจะลดลง เพราะเงินที่ตองการถือไวใชจายจะถูกเปลี่ยนไปถือหลักทรัพย
หรือนําไปลงทุนมากขึ้น ดวยเหตุผลนี้ นักเศรษฐศาสตรสวนมากจึงเห็นวา เมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงพน
ระดับหนึ่งไปแลว เสนความตองการถือเงินเพื่อใชจายจะมีลักษณะโคงกลับดังที่แสดงในรูป  

 

 



14 
 

 
           

 ภาพประกอบ 5  กราฟแสดงความสัมพันธร ระหวางความตองการถือเงินเพื่อใชจายกับอัตราดอกเบี้ย  
 
 จากรูปแสดงวา ณ ระดับอัตราดอกเบี้ยคอนขางต่ํา ความตองการถือเงินเพื่อใชจายจะไมมี 

ความยืดหยุนเลย แตจะมีความยืดหยุนบางในอัตราดอกเบี้ยอยูในระดับสูง หมายความวา ณ ระดับอัตรา
ดอกเบี้ยสูง ความตองการถือเงินเพื่อใชจายจะขึ้นอยูกับอัตราดอกเบี้ยอีกดวย ซ่ึงสามารถเขียนสมการ
ฟงกช่ัน ไดดังนี้ 

 
           Lt = f(Y,r) 
 
โดยที่     Lt   =   คือปริมาณเงินที่ตองการถือไวเพื่อใชจาย 

 Y   =   คือรายได 

               r    =   คือ อัตราดอกเบี้ย 
 

 2.  ความตองการถือเงินเพื่อใชยามฉุกเฉิน (Precautionary demand for money) 
  ความตองการถือเงินประเภทจับจายใชสอยก็เนื่องจากรายรับและรายจายของคนเราไมได 
เกิดขึ้นพรอมกัน ความตองการถือเงินเพื่อใชยามฉุกเฉินก็เปนไปในทํานองเดียวกัน ทั้งนี้เพราะความไม
แนนอนเกี่ยวกับรายไดและรายจายในอนาคตที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาได เชน ใน 
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กรณีของบุคคลอาจจะเกดิเจบ็ไขหรือวางงานสวนในกรณีของธุรกิจอาจจะเกิดรายรับที่ไดไมเปนไปตาม
กําหนด เปนตน ดังนั้นไมวาจะเปนบุคคลหรือธุรกิจก็ตาม ตางก็มีความจําเปนในการถือเงินเพื่อใชใน
ยามฉุกเฉินเชนเดียวกนั 
 ความตองการถือเงินเพื่อใชในยามฉุกเฉินนี้มีความสัมพันธโดยตรงกับรายได เชนเดียวกับ 
ความตองการถือเงินเพื่อจับจายใชสอย และมีความสัมพนัธกับอัตราดอกเบี้ยอยางผกผันกัน ถาหาก 
อัตราดอกเบี้ยสูงถึงระดับหนึ่งความตองการถือเงินเพื่อใชยามฉุกเฉินจะลดลง 
 อยางไรก็ตาม ทั้งความตองการถือเงินเพื่อจับจายใชสอยและเพื่อยามฉุกเฉินมีความสัมพันธ 
กับรายไดประชาชาติโดยตรง เพื่อเปนการงายในการวิเคราะหจึงรวมการถือเงินทั้งสองประเภทเขา 
ดวยกัน 
 3.  ความตองการถือเงินเพื่อเก็งกําไร (Speculative demand for money) 
  ความตองการถือเงินประเภทจับจายใชสอยและประเภทไวใชยามฉุกเฉินนั้น แนวความคิด 
ของเคนสมิไดแตกตางไปจากสํานักคลาสสิกแตอยางใดการถือเงินสดประเภทนี้จึงทาํหนาที่ในฐานะ
เปนสื่อกลางในการแลกเปลีย่นเพยีงประการเดียวเทานั้น 
 แนวความคิดของสํานักคลาสสิกเชื่อวา ประชาชนจะไมถือเงินมากกวาการจับจายใชสอยของ
ตนรวมทั้งเพื่อใชยามฉุกเฉินเทานั้น มิเชนนั้นจะกอใหเกิดการสูญเสียของรายไดอันไดจากการลงทุนใน
การซื้อหลักทรัพย ถึงแมวาอัตราดอกเบี้ยจะต่ํามาก แตก็ยังดีกวาไมไดอะไรเลย เคนสช้ีใหเห็นวา การซื้อ
หลักทรัพยนั้นก็คือการเก็งกําไรนั้นเอง หมายความวา ผูซ้ือหลักทรัพยตองคาดคะเนในระหวาง
หลักทรัพยที่ตนถืออยูนั้น ถาอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเขาก็จะตองถือเงินสดแทนความไมแนนอนของอัตรา
ดอกเบี้ยในอนาคตเชนนี้จะทําใหประชาชนตองการถือเงินสดไวเพื่อเก็งกําไร 
 ถาหากอัตราดอกเบี้ยในอนาคตเปนที่รูและเปนอัตราที่แนนอนแลวความตองการถือเงินเพื่อ 
เก็งกําไรนัน้กจ็ะไมม ีดังนั้นแนวความคิดความตองการถือเงินของสํานักคลาสสิกกบัของเคนสก็จะไมมี
ความขัดแยงเชนเดียวกนั 
 อยางไรก็ตาม เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในอนาคตมีความไมแนนอน การลงทุนในหลักทรัพย 
(พันธบัตรรัฐบาล) อาจจะกอใหเกิดกําไรสวนทุน (Capital gain) หรือขาดทุนสวนทุน (Capital loss) 
ได ดังนั้น ถาอัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงมูลคาของหลักทรัพยกจ็ะเพิม่ขึ้น จะเกิด "Capital gain” 
แตถาอัตราดอกเบี้ยในตลาดสูงขึ้นมูลคาของหลักทรัพยจะลดลง จะเกดิ “Capital loss” 
 ดังนั้น การลงทุนในการซื้อหลักทรัพยนั้นยอมหลีกเลี่ยงการเก็งกําไรไปไมได เพราะฉะนั้น 
บุคคลใดก็ตามที่มีความเห็นวาอัตราดอกเบี้ยในขณะนี้ต่ํากวาปกติ และคาดคะเนวาอัตราจะสูงขึ้นใน 
อนาคต เขาจะเปลี่ยนพันธบตัรที่ตนถืออยูใหเปนเงนิสด ถาหากวาเขาไมยอมเสียสละอัตราดอกเบี้ย 
 จากพันธบัตรเพียงเล็กนอยในขณะนี้ เขาอาจจะตองขาดทุนในรูปของ “Capital loss” เปน
จํานวนมากกวา 
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 ดังนั้น ความตองการถือเงินเพื่อเก็งกําไรนัน้แปรผันอยางผกผันกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
ดังนี ้
 

   Ls = l (r) 
 

   Ls   =  คือความตองการถือเงินเพือ่เก็งกําไร 
     r    =  คืออัตราดอกเบี้ยในตลาด 

                  

 

ภาพประกอบ 6 กราฟแสดงความตองการถอืเงินเพื่อเก็งกําไรกับอัตราดอกเบี้ย 
 

 จากภาพแกนตั้งวัดอัตราดอกเบี้ย แกนนอนวัดปริมาณเงินที่ถือไวเพื่อเก็งกําไร เสน Ls หรือ
เสนความตองการถือเงินไวเพื่อเก็งกําไรนั้นทอดลงจากซายไปขวา 
 ดังนั้น จะเห็นไดวายิ่งอัตราดอกเบี้ยสูงเทาใดประชาชนยิ่งจะถือทรัพยสินในรูปของเงินสด 
นอยลงไปเทานั้น ปรากฏวาจะมีอัตราดอกเบี้ยระดับหนึ่งความตองการถือเงินสดจะไมมีเลย หรือเทากับ
ศูนยดังปรากฏในภาพ ณ ระดับอัตราดอกเบี้ยรอยละ 10 เสน Ls จะตัดแกนตั้งที่ระดับอัตราดอกเบี้ยรอย
ละ 10 ณ ระดับอัตราดอกเบี้ยนี้ประชาชนตางเชื่อวาเปนระดับอัตราดอกเบี้ยที่สูง เกินไปความโนมเอียง
ของอัตราดอกเบี้ยจะตองลดลง ดังนั้น ทุกคนจึงไมตองการถือเงินสด ตางหันไปถือสินทรัพยในรูป
พันธบัตรของรัฐบาล ในอีกขางหนึ่งของเสน Ls มีลักษณะขนานกับแกนนอน ณ ระดับอัตราดอกเบี้ย
รอยละ 4 ซ่ึงจะทําใหประชาชนเชื่อวาอัตราดอกเบี้ยคงจะไมต่ําไปกวาอัตราดอกเบี้ยระดับนี้อีก ในชวงที่
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เสน Ls ขนานกับแกนนอนนี้ เรียกวา กับดักแหงสภาพคลอง (Liquidity trap)การที่จะซื้อพันธบัตรใน
ระดับอัตราดอกเบี้ยต่ําเชนนี้ยอมมีโอกาสขาดทุนไดโดยงายถาหากอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น แมจะมีรายได
จากกดอกเบี้ย บางแตก็ยังไมพอที่จะชดเชยกับการขาดทุนสวนของทุน ดังนั้น ประชาชนจึงยินดีที่จะถือ
สินทรัพยในรูปของเงินสด 

 อยางไรก็ตาม ทฤษฎีความตองการถือเงินเพื่อเก็งกําไรนี้มีจุดออนหลายประการ (นริศ ชัยสูตร. 
2528: 27-28)  

  1.  Keynes  มิไดนําการถือครองสินทรัพยที่มีอายุการไถถอนในระยะสั้น และเปน
สินทรัพยทรัพยท ที่มีสภาพคลองสูงมาพิจารณา เพราะในทางเปนจริงหนวยเศรษฐกิจอาจจะถือครอง
สินทรัพยดังกลาวแทนการถือเงินสดไดดี เพราะสามารถจําหนายจายโอนไดอยางรวดเร็วและไมขาดทุน  

  2.  Keynes มิไดพิจารณาถึงคุณสมบัติของสินคาที่สามารถเลื่อนการใชได (Postponable 
service) เชน ในกรณีที่คาดคะเนวาราคาสินคาจะสูงขึ้นในอนาคต เพื่อใหไดกําไรมากขึ้น หนวยธุรกิจก็
จะพยายามสะสมสินคา (Inventory accumulation) และเลื่อนการบริการที่จะใชในอนาคตมาใชใน
ปจจุบันโดยยอมลดการถือครองเงินสดในปจจุบันใหนอยลง 

  3.  ทฤษฎีความตองการถือเงินของ Keynes นั้นมีขอสมมติวา หนวยเศรษฐกิจแตละหนวย
จะคาดคะเนเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในอนาคตดวยความมั่นใจ1     
           

5. แนวความคิดของ Mckinnon ในเรื่องการออมทรัพยที่มีผลมาจากอัตราดอกเบี้ย  
 จาก Saving Function โดยทั่วไป นอกจากรายไดจะเปนตัวกําหนดการออมทรัพยที่สําคัญแลว 

Mckinnon (Mckinnon R.I. 1973.Money and Capital in Economic Development)ไดศึกษาพบวา อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝาก (ซ่ึงเปนผลตอบแทนของเงินออม) ก็มีบทบาทสําคัญในการกําหนดการออมทรัพย
เชนเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนั้นถูกใชเปนส่ิงจูงใจ เพื่อกอใหเกิดการขยายตัวการ
ออมทรัพยนั่นเอง ซ่ึงเปนกลไกที่สําคัญยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจเนื่องจากสวนใหญแลว การลงทุนโดย
ใชทุนตัวเอง (Self-Finance) ซ่ึงเคยเปนไปในอดีตนั้นมีความสําคัญลดลง การใชเงินทุนจากแหลง
ภายนอกไดมีบทบาทมากขึ้น แหลงภายนอกที่สําคัญคือสถาบันการเงินตาง ๆ ที่มีสวนชวยระดมเงินออม 
และทั้งยังชวยเปนส่ือกลางใหเงินออมถูกนําไปใชในการลงทุนไดมากยิ่งขึ้น โดยที่หนวยเศรษฐกิจจะ
ตัดสินใจวาจะทําการออกหรือไมนั้นขึ้นอยูกับผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ การคาดคะเนเกี่ยวกับการ
เคล่ือนไหวของราคาสินคาในอนาคต และตนทุนในการออมหรือการสะสมทุน ดังนั้นมาตรการสําคัญ
ของสถาบันการเงินที่จูงใจใหเกิดการขยายตัวในการออมทรัพยก็ทําไดโดยการปรับปรุงอัตรา
ผลตอบแทนของเงินฝากประเภทตางๆ ใหสูงขึ้น โดยรูปแบบความสัมพันธระหวางการออม รายได และ
ผลตอบแทน สามารถแสดงไดตามแนวความคิดของ Mckinnon ดังนี้  
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           S = s(Y,r) 

 

โดยให   S   คือ การออม 

 Y  คือ รายได 
 r    คือ อัตราผลตอบแทนจากการออมทรัพย     

           
 ทฤษฎีการบริโภคในวฏัจักรชีวิต (Life-Cycle Theory of Consumption) 

  เปนทฤษฎีตามแนวคิดของ F. Modigliani และ R. E. Brumberg ตั้งแตป ค. ศ. 1954 และ
ตอมาในปค. ศ. 1963 A. Ando และ Modigliani ไดนํามาทดสอบโดยใชขอมูลของประเทศ
สหรัฐอเมริกา และพบวาแนวคิดนี้เปนความจริงจนเปนที่ยอมรับกันทั่วไป โดยเชื่อวาปริมาณใชจาใน
การบริโภคในงวดเวลาหนึ่งจะขึ้นอยูกับการคาดคะเนของรายไดตลอดชวงอายุขัยทั้งในอดีต ปจจุบัน 
และอนาคต(William H. Branson. 1989: p 253) 

 

 
                

ภาพประกอบ 7 แสดงการออมตามทฤษฎีการบริโภคในวฏัจักรชีวิต 
 

 ที่มา: William H. Branson. (1989). Macroeconomic Theory and Policy.  p.253 
 

 จากภาพจะไดเห็นวาในชวงชีวิตของบุคคลขณะที่มีอายุนอย จะมีระดับรายไดอยูในระดับต่ํา 
และจะมีรายไดสูงขึ้นเมื่อมีอายุมากขึ้น ตอมาเมื่อเขาสูวัยสูงอายุก็จะกลับมีรายไดลดลงอีกครั้ง การ
กระจายรายไดตลอดชวงอายุขัยจึงมีลักษณะเปนไปตามเสน YY’ สวนปริมาณการใชจายเพื่อการบริโภค
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ของบุคคลจะสูงขึ้นเปนลําดับตามอายุขัยโดยมีลักษณะของการกระจายปริมาณการใชจายเพื่อการ
บริโภคตามเสน CC’ เมื่อทําการเปรียบเทียบกันระหวางเสน YY’ และ CC’ แลว จะพบวาในชวงตนของ
ชีวิตบุคคลจะมีรายไดไมเพียงพอตอการบริโภค ดังนั้น บุคคลจึงตองประพฤติตนเปนผูกอหนี้ตอมา
ในชวงกลางของชีวิตจึงจะเริ่มที่จะมีรายไดเหลือจายจนสามารถชดใชหนี้เดิมไดหรือชวงที่มีเงินออม 
และเก็บเงินสะสมไวสําหรับชวงปลายของชีวิต เงินสะสมสวนตามพื้นที่ Saving สวนนี้ก็คือสวนของ
เงินออมที่ถูกนํามาใชหลังวัยเกษียณนั่นเอง และหากบุคคลมิไดมีการเตรียมการออมไวในชวงกลางชีวิต
หรือในวัยทํางานแลว ในการบริโภคยามหลังเกษียณหรือในชวงวัยสูงอายุ ก็จะสงผลใหประชากร
เหลานั้นเปนภาระทางสังคมไดในอนาคต 
 

6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 สมควร วัฒนพิทยกุล (2535) ไดศึกษาเรื่อง ผลของอัตราดอกเบี้ยและรายไดตอการออมของ
ภาคเอกชนในประเทศไทย โดยไดศึกษาถึงผลของตัวแปรตางๆในมูลคาที่แทจริง (Real Term)ในตัว
แบบตอการออมแทจริงของภาคเอกชนในประเทศไทย ระหวางป 2513-2532 ซ่ึงเนนการศึกษาผลของ
อัตราดอกเบี้ยแทจริงตอการออมแทจริงของภาคเอกชน อาศัยเครื่องมือทางเศรษฐมิติวัดความสัมพันธ
ของตัวแปรในรูปของ Linear และ Log linear Multiple Regression Model แลวนําผลของการศึกษาที่ได
เชน ความยืดหยุนหรือคาทางสถิติตางๆ มาเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายทางการเงินที่มี
ประสิทธิภาพ โดยผลการศึกษาพบวา ผลิตภัณฑประชาชาติที่แทจริง และอัตราการเจริญเติบโตของ
ผลิตภัณฑประชาชาติแทจริงมีผลทําใหการออมที่แทจริงของภาคเอกชน 
เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงสนับสนุนทฤษฎีการบริโภคและการออม 

 พัชราภรณ คงเจริญ (2535) ไดศึกษาเรื่อง หนวยลงทุนในประเทศไทย : อัตราผลตอบแทน
ความเสี่ยงและกลยุทธการลงทุนรวม โดยใชขอมูลราคาและมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนปดเปนราย
สัปดาห จํานวน 5 กองทุน ผลการศึกษาพบวา กองทุนสวนใหญใหอัตราผลตอบแทนสูงกวาอัตรา
ผลตอบแทนที่ไดรับจากการฝากเงินกับธนาคารพาณิชยระยะเวลา 1 ป และสูงกวาอัตราผลตอบแทนของ
ตลาด การคํานวณความเสี่ยงของกองทุนโดยการหาอัตราผลตอบแทนโดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนจะไดคาความสัมพันธของอัตราผลตอบแทนรวมของตลาดและอัตราผลตอบแทนของหนวย
ลงทุนมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกันคอนขางสูง แตการคํานวณความเสี่ยงโดยใชราคาหนวย
ลงทุนมีความเสี่ยงคอนขางต่ํา โดยใชมาตรวัดของ Sharpe และ Treynor วัดประสิทธิภาพของการลงทุน 
พบวา กองทุนรวมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ กองทุนสินภิญโญ และนอยที่สุดคือ กองทุนธนภูมิ 

 นัยนา ประธานพิพัฒน (2534) ไดศึกษาเรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย 
จากการกําหนดเพดานอัตราดอกเบี้ย มาเปนนโยบายอัตราดอกเบี้ยลอยตัวจะมีผลตอภาวะการออม
อยางไร โดยใชวิธีการวิเคราะหในรูปแบบของสมการถดถอยเชิงเสน (Multi-Regression Analysis) โดย
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นําเอาตัวแปรอิสระทั้งหมดเขาทําการวิเคราะหรวมกันในการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ 
แลวจึงทดสอบกับสมการเชิงเสน หากผลทางสถิติไมเปนที่นาพอใจก็จะทดสอบกับสมการที่ไมใช
เสนตรง โดยใชวิธีการแปลงสมการที่จะทดสอบใหอยูในรูป Log หรือSemi-Log ตามความเหมาะสม
เปนกรณีไป ในการศึกษาจะแยกการศึกษาเปน 2 กรณีคือ ปริมาณเงินฝากประจําและปริมาณเงินฝาก
ออมทรัพยซ่ึงจะใชทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยของ Fisher เปนพื้นฐานในการวิเคราะหภายใตการดําเนิน
นโยบายการควบคุมอัตราดอกเบี้ย โดยกําหนดเพดานสูงสุดของอัตราดอกเบี้ย ผลการศึกษาพบวา 
ภายใตการใชมาตรการกําหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนั้นทําใหอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงมีคาต่ํา และ
ในบางปมีคาเปนลบ ซ่ึงแสดงวานอกจากผูออมจะไดรับผลตอบแทนจากการออมในอัตราที่ต่ําแลว
บางครั้งผูออมยังตองจายในสวนตางของอัตราเงินเฟอ กับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในรูปตัวเงิน ทําใหไม
เปนแรงจูงใจที่จะทําใหเกิดการออม ปริมาณการออมที่จะเขาสูสถาบันการเงินก็จะมีปริมาณนอย 
ปริมาณเงินฝากประจําจะตอบสนองตอการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยในทิศทางเดียวกัน อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจําที่แทจริงมีความสําคัญในทิศทางเดียวกับปริมาณเงินฝากประจําอยางมีนัยสําคัญ 
แตอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยที่แทจริงกลับสงผลในทางตรงกันขามกับการออม ซ่ึงแสดงวาผูฝาก
ออมทรัพยนั้น ยังพบกับภาพลวงตาทางการเงินและในบางปที่มีภาวะเงินเฟอสูงมากจนทําใหอัตรา
ดอกเบี้ยที่แทจริงเปนลบจํานวนมากนั้น ก็ไมไดทําใหปริมาณเงินออมลดลง ทั้งนี้เพราะเปนผลของ
รายไดที่มีตอการออม ดังนั้นแมวาอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงจะเปนลบ แตตราบใดที่ผลิตภัณฑประชาชาติ
เพิ่มขึ้น ปริมาณเงินออมก็จะยังเพิ่มขึ้นดวย 

 ฉัตรกมล ฟูเจริญ (2537) ศึกษาเรื่อง การลงทุนในกองทุนรวมและผลตอการดูดซับเงินออม 
เพื่อจะวิเคราะหถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลตอมูลคาการลงทุนในกองทุนรวม รวมทั้งผลจากการลงทุนใน
กองทุนรวมที่ไดกระทบตอปริมาณเงินฝากในธนาคารพาณิชย และปริมาณเงินออมรวมทั้งระบบอยางไร
บาง โดยผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 
 ในการศึกษาแบบจําลองของปจจัยตางๆที่มีผลตอมูลคาการลงทุนในกองทุนรวม พบวาอัตรา
ผลตอบแทนที่แทจริงของกองทุนรวม จะมีผลตอมูลคาการลงทุนในกองทุนรวมในทิศทางตรงกันขาม 
สวนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณชิยและคาความเสี่ยงในการลงทุนในกองทุนรวมจะไมมี
ความสัมพันธกับมูลคาการลงทุนในกองทุนรวม และมูลคาการออมรวม จะมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันกับมูลคาการลงทุนในกองทุนรวม 
 ในการศึกษาแบบจําลองปจจัยที่กําหนดปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย พบวา อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากธนาคารพาณิชย และอัตราผลตอบแทนกองทุนรวมไมมีความสัมพันธกับปริมาณเงินฝากใน
ระบบธนาคารพาณิชย แสดงวาปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชยจะสูงขึ้นหรือนอยลง จะขึ้นอยู
กับปจจัยอ่ืนๆ ที่สําคัญกวา รวมทั้งการลงทุนในกองทุนรวมไมมีผลกระทบตอปริมาณเงินฝากในระบบ
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ธนาคารพาณิชย แตรายไดประชาชาติตอหัว มีความสัมพันธกับปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย
ในทิศทางเดียวกัน 
 ในการศึกษาแบบจําลองปจจัยที่กําหนดปริมาณเงินออมโดยรวม พบวา อัตราผลตอบแทน
กองทุนรวม และรายไดประชาติตอหัว มีความสัมพันธกับปริมาณเงินออมโดยรวมในทิศทางเดียวกันแต
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย มีความสัมพันธกับปริมาณเงินออมรวมในทิศทางตรงกันขาม 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดมีการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการการออมภาคครัวเรือนในประเทศ 

เพื่อวิเคราะหถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงปจจัยที่เปนตัวกําหนดการออมของครัวเรือนในประเทศ
ไทย โดยแบงขอบเขตของการศึกษาไดดังนี ้

  1.  การศึกษาขอมูลปฐมภูมิ เปนการศึกษาทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยการเก็บ
ขอมูลภาคสนามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการออมเพื่อนํามาวิเคราะหเพื่อดูความสําคัญของปจจัยที่มีตอ
การออม 

  2.  การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ เปนการศึกษาเชิงปริมาณ ขอมูลดานระดับการออมของ
ครัวเรือน รายไดเฉลี่ยของครัวเรือน คาใชจายเฉลี่ยของครัวเรือน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย และ
อัตราเงินเฟอ จะถูกนํามาวิเคราะหเพื่อศึกษาแนวโนมการออมซึ่งเปนการศึกษาในชวงเวลาตั้งแตป พ.ศ. 
2541 – 2552  รวม 12 ป โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังตอไปนี ้

2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 
2.2 กาวิเคราะหขอมูล 

  3. วิธีดําเนนิการวิจัย มีขั้นตอนดังตอไปนี ้
3.1 การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
3.2 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวจิัย 
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.4 การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
3.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
การศึกษาขอมูลปฐมภมู ิ
 เปนการศึกษาขอมูลภาคสนามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการออมภาคครัวเรือนเพื่อนํามา
วิเคราะหเพื่อดูความสําคัญของปจจัยที่มีตอการออมภาคครัวเรือนโดยมีการกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย
ตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
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การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ครัวเรือนที่อยูในหมูบานกาญจนดิษฐ จังหวัด                   
สุราษฎรธานี   ซ่ึงมีจํานวนทั้งสิ้น 1,434 ครัวเรือน สาเหตุที่เลือกพื้นที่ดังกลาวเนื่องจากเปนการรวมกลุม
ของครัวเรือนที่ไดรับการยอมรับในจังหวัดสุราษฎร    
 

 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ครัวเรือนในหมูบานกาญจนดิษฐ จังหวัดสุ

ราษฎรธานีและโดยการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง เมื่อทราบขนาดของประชากรเพื่อหาขนาด
ของกลุมตัวอยางนอยที่สุดที่ยอมรับไดวามากพอที่จะเปนตัวแทนของประชากรได โดยกําหนดความ
คลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง รอยละ 5(หรือ 0.05) โดยใชสูตรของ Yamane  

 
n  =       N  

                                          1  +  Ne 
 

เมื่อ    n     =   ขนาดของกลุมตัวอยาง 
    N    =   ขนาดของกลุมประชากร 
    E    =   คาความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง 
 
เมื่อแทนคาจะได   
        n     =     
  
        =      312 
    

 ดังนั้นขนาดของกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยคร้ังนี้เทากับ 312 ตัวอยาง 
 ขั้นที่ 1  ใชการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกผูตอบ

แบบสอบถาม คือ  ครัวเรือนในหมูบานกาญจนดิษฐจํานวนรวมทั้งสิ้น 312 ครัวเรือน โดยมีการแบงเปน
ชุมชนไมเรียง80% ไดเทากับ 250 ครัวเรือน และหมูบานคีรีวง 20% ไดเทากับ 62 ครัวเรือน รวมเปน 312 
ครัวเรือน 

2 

      1434 
1 +1434(0.05)  
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 ขั้นที่ 2  ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางโดยอาศัยความสะดวก (ConvenienceSampling) โดยใช
แบบสอบถามกับครัวเรือนในหมูบานกาญจนดิษฐ   โดยผูตอบแบบสอบถามสะดวก มีเวลาในการตอบ
และสมัครใจใหความรวมมือ 

 
การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย เพศ อายุ 
สถานภาพการสมรส และอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม ตลอดจนจํานวนสมาชิกในครัวเรือน จํานวน
สมาชิกที่อยูในภาระพึ่งพิง ระดับการศึกษาสูงสุดของสมาชิกในครัวเรือน และลักษณะที่อยูอาศัย โดย
เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ  

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับรายไดรวมตอเดือน (หลังหักภาษี) และรายจายรวมตอเดือน 
โดยเปนแบบสอบถามปลายเปด และแบบถามเกี่ยวกับประเภทของรายไดและรายจาย โดยเปน
แบบสอบถามแบบเลือกตอบ  

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการออม ในดานระดับการออม โดยเปน
แบบสอบถามปลายเปด และแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการออม และวัตถุประสงคการออมโดยเปน
แบบสอบถามแบบเลือกตอบ  

 

ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือวิจัย 
 1.  ศึกษาขอมูลจากตํารา เอกสาร บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดขอบเขตของ
การวิจัย และสรางเครื่องมือในการวิจัยใหครอบคลุมตามความมุงหมายของการวิจัย 

 2.  ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากเอกสาร สัมภาษณผูที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดขอบเขต
และเนื้อหาแบบทดสอบจะไดมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

 3.  นําขอมูลที่ไดไปสรางแบบสอบถาม 
 4.  นําแบบสอบถามฉบับรางที่ได ไปขอคําปรึกษาจากประธานและผูเชี่ยวชาญในการตรวจ

แบบสอบถาม พิจารณา ตรวจสอบและขอคําแนะนําในการแกไข ปรับปรุง เพื่อใหอานแลวมีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 5. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปสอบถามกับกลุมตัวอยาง คือ ครัวเรือนในชุมชนหมูบาน
กาญจนดิษฐ 

 

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาดาํเนินการดงันี ้
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 1.  ตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของการตอบ
แบบสอบถาม และแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 

 2.  การลงรหัส (Coding) นาํแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยแลว มาลงรหัสตามที่ได 
กําหนดไวลวงหนา 

 3.  การประมวลผลขอมูล นําขอมูลที่ลงรหัสแลวมาบันทึกโดยใชคอมพิวเตอรเพื่อการ
ประมวลผล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  

 4.  การวิเคราะหขอมูลมีวิธีการดงันี้ 
  4.1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามในดานเพศ อายุ สถานภาพการสมรสและ
อาชีพของผูตอบแบบสอบถาม ตลอดจนจํานวนสมาชิกในครัวเรือน จํานวนสมาชิกที่อยูในภาระพึ่งพิง 
และระดับการศึกษาสูงสุดของสมาชิกในครัวเรือน คิดเปนคารอยละ 
  4.2  ขอมูลเกี่ยวกับรายไดตอเดือน และรายจายตอเดือน คิดเปนคารอยละ 
  4.3  ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมของประชากรในประเทศไทย ในดานระดับ 
การออม รูปแบบการออม และวัตถุประสงคของการออม โดยเปนการวัดความถี่ 
  4.4  เปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของประชากรในประเทศไทย จําแนกตามเพศ อายุ 
สถานภาพการสมรส และอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม ตลอดจนจํานวนสมาชิกในครัวเรือน จํานวน
สมาชิกที่อยูในภาระพึ่งพิง ระดับการศึกษาสูงสุดของสมาชิกในครัวเรือน รายไดตอเดือน และคาใชจาย 
ตอเดือน โดยใชการทดสอบไค-สแควร (Chi-Square Test) 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะห 
 1. การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานใชสถิติ ดังนี้ 
 
เมื่อ   P    =    คารอยละ 

 F    =    ความถี่ที่ตองการแปลงใหเปนคารอยละ 
 N    =    จํานวนความถีท่ั้งหมด 

 
 2. สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน 

  2.1  การทดสอบไค-สแควร (Chi-square test) เปนการทดสอบความสัมพันธระหวางตัว
แปร 2 กลุม เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1.3 โดยใชสูตรดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา ) 
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  2.2  การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ถามีตัวแปร
อิสระที่มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม โดยที่ความสัมพันธอยูในรูปเชิงเสน จะไดสมการความถดถอย
เชิงพหุ ซ่ึงแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ ดังนี้ (กัลยาวานิชยบัญชา. 2542:  292) 
 
          Y     =    a + β1X1 + β2 X2+ …. + βkXk+ e 

 
 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล แบงออกเปนประเภทตางๆ มีดังนี้ 
 โดยที่       a      แทน   สวนตัดแกน Y เมื่อกําหนดให X1 = X2 = …… = Xk = 0 

    β1-k      แทน   คาสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression Coefficient) 

  X1-k          แทน   ตัวแปรอิสระ 

   e             แทน    คาความคลาดเคลื่อน 
 
 แบบจําลองที่ใชในการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้  นําตัวแปรที่เกี่ยวของมาสรางเปนแบบจําลอง  เพื่อกําหนดความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม  เปนแบบจําลองของปจจัยที่มีผลตอการออมภาคครัวเรือนป  
2541- 2552   ไดกําหนดแบบจําลองที่ใชในการศึกษาไวดังนี้ 
 แบบจําลองปจจัยที่มีผลตอการออมภาคครัวเรือนป  2541- 2552    
 

S   =  f ( Inc, Exp, Rbank,Inf) 
 
 จากความสัมพนัธดังกลาว  สามารถเขียนใหอยูในรูปสมการทางคณิตศาสตร ไดดังนี ้
  
   S   =   a0  +  β1 Inc + β2 Exp +   β3Rbank + β4Inf 
  

โดยกําหนดให 
      S          คือ    ปริมาณการออมภาคครัวเรือน 

 a0               คือ     คาคงที่ 
 β1-5       คือ      คาสัมประสิทธิ์ 
 Inc        คือ    รายไดเฉล่ียของครัวเดือน 

 Exp             คือ     คาใชจายเฉลี่ยของครัวเรือน 
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           Rank      คือ    อัตราดอกเบี้ยเงนิฝากออมทรัพย 
                           Inf            คือ     อัตราเงินเฟอ 

 
 สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน 

สถิติทดสอบ F-test เปนการทดสอบสมการวาตัวแปรอิสระทั้งหมดสงผลตอตัวแปรตามหรือไม 
( กัลยา วานิชยบัญชา. 2546:  363 ) 

 ตั้งสมมติฐาน  ดังนี้ 
 

H0     :    β1 = β2 =……..= βk = 0 

H1     :      มี  βi  อยางนอย 1 คาที่   ≠ 0 ; i = 1 , 2 , ……… , k 

 
 สถิติทดสอบ 
    

  MSR 
  MSE 

 

โดยที่ 
             F             =      คาสถิติที่พิจารณาใน  F –  distribution 

     MSR       =        คาเฉลี่ยความแปรปรวนของตัวแปรตาม เนื่องจากอิทธิพลของ     
      ตัวแปรอิสระ  
 

 
           =           

             
           MSE      =      คาเฉลี่ยความแปรปรวนของตัวแปรตาม เนื่องจาก  อิทธิพลอ่ืนๆ 
 
                   = 

    
             n       =        จํานวนของขอมูลทั้งหมด 

          k        =       จํานวนกลุมทั้งหมดที่ใชทดสอบ 
 

     F  = 

  SSR 
     k 

    SSE  
  n - k -1 
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดังนี้ คือ 
 1.  ยอมรับสมมติฐาน H0: β 1 = β 2 =……..= βk = 0 ซ่ึงสรุปไดวา ตัวแปรตามไมมี

ความสัมพันธกับตัวแปรอิสระ ในรูปเชิงเสน 
 2.  ปฏิเสธสมมติฐาน H0 หรือยอมรับสมมติฐาน H1 ซ่ึงสรุปไดวา มีตัวแปรอิสระอยางนอย 1

ตัวที่มีความสัมพันธกับตัวแปรตามในรูปเชิงเสน จึงตองมีการทดสอบตอไปวาตัวแปรอิสระตัวใดที่มี
ความสัมพันธกับตัวแปรตามโดยใชสถิติทดสอบ t 

 สถิติทดสอบ t – test เพื่อทดสอบวาตัวพยากรณแตละตัวสงผลตอการทํานายตัวเกณฑหรือไม
ทดสอบโดยใชสูตรตั้งสมมติฐาน (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546:  364) ดังนี้ 
 
  H0     :    βi = 0 

          H1      :    βi   ≠ 0  0 ; i = 1 , 2 , ……… , k 

 
t   =    

 
โดยที่ 

t       =  คาสถิติที่จะใชเปรียบเทียบกบัคาวิกฤตจากการแจกแจงแบบ t เพื่อทราบ
ความนัยสําคญั 

bi     =     สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณที ่i ที่ตองการทดสอบ นัยสําคัญ 
Sbi   =     ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์การถดถอย 
 

 ผลการทดสอบสมมติฐานอาจจะเปน 
 1.  ยอมรับสมมติฐาน H0: βi  = 0 ซ่ึงสรุปไดวา ตัวแปรตามไมมีความสัมพันธกับตัวแปร

อิสระในรูปเชิงเสน 
 2.  ปฏิเสธสมมติฐาน H0 หรือ ยอมรับสมมติฐาน H1 ซ่ึงสรุปไดวา ตัวแปรอิสระมี

ความสัมพันธกับตัวแปรตามในรูปเชิงเสน 
 3.  สัมประสิทธการตัดสินใจ (Coefficient of Determination : R2) เปนสัดสวนหรือเปอรเซ็นต
ที่ตัวอิสระ สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546:  365) 
 

 
 
 

   bi – 0 
       Si 
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R2  =             = 

 
    
หรือ  R2  =                             =       1 - 
 
โดย                  0   ≤  R2   ≤   1 
      

          SSR     =      ความแปรปรวนของตัวแปรตาม  เนื่องจากอิทธิพลของตัวแปรอิสระ 
          SSE     =      ความแปรปรวนของตัวแปรตาม (Y) เนื่องจากอิทธพิลอ่ืน 
          SST      =      ความแปรปรวนทั้งหมด 

   
 ถา R2  ที่ใกล  1  จะหมายถึง  Inc, Exp, Rbank,Inf  มีความสัมพันธกับ  S  มากแตถาคา R2 เขา
ใกล 0  จะหมายถึง  Inc, Exp, Rbank,Inf   มีความสัมพันธกับ S นอย 
 เนื่องจาก  SSR  จะเพิ่มขึ้นถาเพิ่มเติมตัวแปร X  เชน  เดิมมี  X1 และ  X2  มีความสัมพันธกับ
ตัวแปรตาม  Y แตถาตัวแปรอิสระ X3 เขาใกลสมการถดถอยจะไดวา 
 
         SSR ( X1, X2, X3 ) >  SSR ( X1, X2 ) 
 
 โดยที่      SSR ( X1, X2, X3 )  หมายถึง  SSR  ของสมการถดถอยที่มีตัวแปรอิสระ  X1, X2,  
และ    X3  และ SSR ( X1, X2 )  หมายถึง  SSR  ของสมการถดถอยที่มีตัวแปรอิสระ X1 และ X2   
ดังนั้น เมื่อเพื่มตัวแปรอิสระเขาสมการความถดถอยจะทําใหคา R2  มากขึ้นทั้งที่ตัวแปรอิสระ X  ที่เพิ่ม
อาจจะไมมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม  Y เลยก็ได  จึงมีการปรับคา  R2 ใหถูกตองขึ้นเรียกวา  
Adjusted R2 

 

โดยที่  R2   =   Adjusted R2  =  1+  
 
 

 6.  การตรวจสอบความเปนอิสระกันของความคลาดเคลื่อน 
      การทดสอบความเปนอิสระกันของคาความคลาดเคลื่อน  โดยใชการทดสอบของ Durbin 
– Watson  เปนการทดสอบความสัมพันธของ  et  และ  et-1  โดยที่  t  เปนชวงเวลา   

SSR           
SS T  

SST – SSE 
     SST 

; SST = SSR + SSE 

 ( SST – SSE ) 
       SST 

SSE           
SST  

 ( n-1 )  
( n-1-k ) 

(  R2  -1 ) 
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สถิติทดสอบ  Durbin – Watson   
 
 

D.w  =    
 

 
 

โดยที่ 
 
 D.w   =     คาสถิติทดสอบ  Durbin – Watson   

 ∑     =     ผลรวม 
 e t       =    คาความคลาดเคลื่อนของปที่  t 

 e t -1     =    คาความคลาดเคลื่อนของปที่  t -1 

 
 การทดสอบความเปนอิสระกันหรือไม  โดยใชสถิติทดสอบ  Durbin – Watson    จะพิจารณา
จากคา Durbin – Watson  (  D.w  )  ( กัลยา  วานิชยบัญชา. 2546 : 340 ) ดังนี ้
 ถา  D. W      มีคาใกล 2  จะสรุปวา e t   และ e t -1    อิสระกัน 

 ถา  D W  นอยกวา 2 แ สดงวา  ความสัมพนัธของ  e t   และ e t -1    อยูในทิศทางบวก และถา  

D.w   มีคาใกล  0  แสดงวา e t   และ e t -1    มีความสัมพันธกันมาก 

 ถา  D. W       มากวา  2 แ สดงวา  ความสัมพันธของ  e t   และ e t -1    อยูในทิศทางลบ และถา  

D.w   มีคาใกล  4  แสดงวา e t   และ e t -1    มีความสัมพันธกันมาก 

 ถาพิจารณาจากคา  Significance  ของสถิติทดสอบ D.W    ถาคา  Significance  นอยกวา
ระดับนยัสําคัญที่กําหนด  จะปฏิเสธสมมติฐาน  H0  หรือสรุปไดวา  e t   และ e t -1    มีความสัมพันธ 

n 

∑ (  et  -  et-1  )  
 2 

  n 

∑ e t 2  
   1 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการออมภาคครัวเรือน โดยผูวิจัยไดเก็บ

รวบรวมขอมูลทุติยภูติจากแหลงตาง ๆ  และเก็บขอมูลปฐมภูมิจากตัวอยาง  จํานวน  312  ครัวเรือน และ
เพื่อใหเกิดความเขาใจในการแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตาง ๆ  
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 ในการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูล   เพื่อใหเกิดความเขาใจ
ตรงกัน  ผูวิจัยขอเสนอสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 
  

*            คือ        นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
**           คือ         นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
R    คือ  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
R2    คือ  สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 
Adj R2  คือ  สัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงพหุท่ีปรับปรุงแลว 
D.W.   คือ   คาสถิติของ เดอรบินวัตสัน (Durbin-Watson Statistic) 
β   คือ  สัมประสิทธิ์ความถดถอย 
S.E.   คือ  คาความคลาดเคลื่อน 
F-test    คือ   คาสถิติแจกแจงแบบเอฟ 
t-test   คือ   คาสถิติแจกแจงแบบที 
p     คือ   คานัยสําคัญจากการคํานวณ (Significance Value) 

 

 นอกจากนี ้ในการแสดงผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจยัไดใชตัวยอแทนหวัขอหรือตัวแปร 
ตางๆที่ใชในการศึกษาดังนี ้
   S            คือ     ปริมาณการออมภาคครัวเรือน 

a0                 คือ      คาคงที่ 
β1-5        คือ       คาสัมประสิทธิ์ 
Inc         คือ     รายไดเฉล่ียของครัวเดือน 

Exp              คือ      คาใชจายเฉลีย่ของครัวเรือน 
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                   Rank      คือ     อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย 
                Inf        คือ      อัตราเงินเฟอ 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจยัไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

  สวนที่ 1   เพื่อศึกษาสภาวการณของการออมในประเทศไทย ในดานรายไดของครัวเรือน  
คาใชจายของครัวเรือน  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย   อัตราเงินเฟอ  ชวงป 2541  ถึงป  2552  

  สวนที่ 2   เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการออมภาคครัวเรือนในประเทศไทย ชวงป 22541  ถึง
ป 2552  โดยทําการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) โดย
วิธีการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุ เพื่อเปนการตรวจสอบสมติฐานการวิจัย พรอมทั้งหาสมการการ
ลงทุนทางตรงจากตางประเทศในประเทศไทยที่เหมาะสม 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 สวนที่ 1  เพื่อศึกษาสภาวการณของการออมในประเทศไทย ในดานรายไดของครัวเรือน  

คาใชจายของครัวเรือน  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย   อัตราเงินเฟอ  ชวงป 2541  ถึงป  2552  
 การออมภาคครัวเรือนของไทย 
  การออม หมายถึง สวนตางระหวางรายไดและรายจายที่เกิดขึ้นในชวงเวลาหนึ่ง (Incomes 
- Expenses = Saving) ซ่ึงเปนการชะลอการบริโภคหรือการใชทรัพยสินเงินทองที่มีอยูในปจจุบัน
บางสวนเอาไว เพื่อใหเกิดความสามารถที่จะบริโภคในอนาคตหรือในยามจําเปน การออมสวนใหญ 
มักจะอยูในรูปของเงินฝากกับสถาบันการเงินหรือบริษัทเงินทุนโดยไดรับดอกเบี้ยเปนผลตอบแทน 
ขณะที่เงินทุนที่ไดจากการออมถือเปนเงินทุนสวนหนึ่งที่หนวยเศรษฐกิจเชน ภาคเอกชนและรัฐบาล
สามารถนําไปใชเพื่อการสนับสนุนการลงทุนพัฒนาและสรางความมั่นคงทางการเงินใหกับประเทศ 
เนื่องจากในประเทศที่กําลังพัฒนาการออมในระดับครัวเรือนถือวามีความสําคัญและเปนแหลงเงินทุนที่
สงเสริมการพัฒนาประเทศ การที่เกิดภาวการณการออมในประเทศที่ไมเพียงพอตอความตองการการ
ลงทุนจึงจําเปนตองพึ่งพาแหลงเงินทุนจากตางประเทศ ซ่ึงมีความเสี่ยงอันจะสงผลตอเสถียรภาพและ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศการออมของภาคครัวเรือนเปนสวนหนึ่งของระบบการออมใน
ภาคเอกชน (ครัวเรือนและธุรกิจ) ซ่ึงเปนภาคที่มีความสํา คัญอยางยิ่งตอระบบเศรษฐกิจทั้งในประเทศ
พัฒนาแลวและประเทศกํา ลังพัฒนา โดยการออมภาคครัวเรือนมีความสัมพันธโดยตรงกับรายไดและ
รายจายเพื่อการบริโภคของครัวเรือน อยางไรก็ดี ในชวงที่ผานมาสัดสวนระหวางการออมภาคครัวเรือน
ตอการออมทั้งประเทศของประเทศไทยมีอัตราที่ลดลงอยางตอเนื่องตั้งแตป 2541 เปนตนมา และเพิ่ม
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สูงขึ้นเพียงเล็กนอยเทานั้นในชวงหลังป 2545 (รูปที่ 1) ซ่ึงในภาพรวมแลวการออมของภาคครัวเรือนยัง
มีสัดสวนอยูในระดับที่ต่ํา เมื่อเทียบกับสัดสวนการออมในภาคอื่น ๆ 
 

 
 

ภาพประกอบ 8 สัดสวนการออมของภาคครัวเรือนตอการออมรวมทั้งประเทศ 
 

 สภาวการณการออมของครัวเรือนไทย 
  เมื่อพิจารณาขอมูลการออมของประเทศไทยในชวงระยะเวลา 10 ปที่ผานมา พบวาการ

ออมภาคครัวเรือนซ่ึงพิจารณาจากรายไดและคาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือนมีแนวโนมที่ลดลงอยางเห็นได
ชัด ถึงแมวารายไดของภาคครัวเรือนมีแนวโนมที่เพิ่มสูงขึ้น แตคาใชจายของภาคครัวเรือนก็มีแนวโนม
ที่เพิ่มสูงขึ้นเชนกัน (รูปที่ 2) กลาวคือรายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน ซ่ึงอยูที่ระดับ 17,122 บาท ในป 
2549 เพิ่มขึ้นจากระดับ 10,779 บาท ในป 2539หรือขยายตัวรอยละ 7.09 ตอป ขณะที่คาใชจายเฉลี่ยตอ
เดือนของครัวเรือนซึ่งอยูที่ระดับ 14,640 บาท ในป 2549เพิ่มขึ้นจากที่ระดับ 9,190 บาท ในป 2539 หรือ
ขยายตัวรอยละ 7.17 ตอป ทั้งนี้ พบวาอัตราการขยายตัวของรายไดเฉล่ียของครัวเรือนมีอัตราการขยายตัว
ต่ํากวาคาใชจายเฉลี่ยของครัวเรือน โดยเฉพาะอยางยิ่งตั้งแตป 2544 เปนตนมาสงผลใหเงินออมภาค
ครัวเรือน ซ่ึงเกิดจากรายไดหักคาใชจายเฉลี่ยมีแนวโนมที่ลดลง โดยจากป 2541 ที่การออมของครัวเรือนมี
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อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 15 ตอปแตในครึ่งปแรกของป 2549 อัตราการขยายตัวของการออมภาค
ครัวเรือนกลับลดลงถึงรอยละ 6.90 ตอป ทั้งนี้ อัตราการขยายตัวของการออมภาคครัวเรือนเฉลี่ยอยูที่
รอยละ 5.46 ตอปเทานั้น ในชวง 10 ปที่ผานมา (ตารางที่ 1) 

      

 
 

ภาพประกอบ 9 รายได คาใชจายและการออมเฉลี่ยของครัวเรือนไทย 
 

 ที่มา:  สํานักงานสถิติแหงชาติ. 
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ภาพประกอบ 10 แสดงจํานวนรายได คาใชจายและการออมเฉลี่ยตอครัวเรือนในประเทศไทย 
 
 เมื่อพิจารณาสัดสวนการออมตอรายไดของครัวเรือน (Average Propensity to Save) พบวา

สัดสวนการออมตอรายไดของครัวเรือนเฉลี่ยในชวงระยะ 10 ปที่ผานมาอยูที่รอยละ 17.56 ตอป 
กลาวคือเมื่อครัวเรือนมีรายได 100 บาทครัวเรือนจะเก็บออมไว 17.56 บาท ซ่ึงเมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบวาสัดสวนการออมตอรายไดของครัวเรือนเพิ่มขึ้นสูงสุดในป 2545 ที่ระดับรอยละ 20.73 
แลวลดลงตามลําดับจนอยูที่ระดับรอยละ 14.50 ในครึ่งปแรกของป 2549 (รูปที่ 3) นอกจากนี้ เมื่อ
วิเคราะหการออมรวมของภาคครัวเรือนตอ GDP ของประเทศก็พบวามีแนวโนมที่จะปรับตัวลดลง
เชนกัน กลาวคือจากที่ระดับรอยละ 6.03ในป 2539 เปนรอยละ 3.94 ในป 2545 อยางไรก็ดีในป 2547 
การออมของภาคครัวเรือนไดปรับตัวสูงขึ้นเพียงเล็กนอยเทานั้นที่ระดับรอยละ 4.99 ของ GDP ของ
ประเทศ (รูปที่ 4) ซ่ึงจะสังเกตไดวาการออมของครัวเรือนอยูที่ระดับรอยละ 4-5 ของ GDP ซ่ึงเปนระดับ
ที่ไมสูงนัก เมื่อเทียบกับระดับการออมในอดีตชวงกอนวิกฤติเศรษฐกิจในป 2540 ซ่ึงมีคาเฉลี่ยรอยละ 
10.5 ของ GDP(ชวงระหวางป 2523-2539) 
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ภาพประกอบ 11  สัดสวนการออมตอรายไดของครัวเรือนโดยเฉลี่ย 
 

ที่มา:  สํานักงานสถิติแหงชาติ. 

 
 

ภาพประกอบ 12  มูลคาการออมรวมของภาคครัวเรือนตอ GDP ในประเทศไทย 

  ที่มา:  ธนาคารแหงประเทศไทย. 
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  สาเหตุของการลดลงของการออมภาคครัวเรือน 
  การลดลงของเงินออมภาคครัวเรือนไทยอาจมีสาเหตุเนื่องมาจากปจจัยดังตอไปนี ้
   2.1  อัตราดอกเบี้ยท่ีมีแนวโนมลดลง การที่อัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมลดลง (รูปที่ 5) 
ทําใหเกิดผลกระทบตอการออมของภาคครัวเรือนผานตัวแปร 2 ดาน คือ 
(1) ดานรายได การที่อัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมลดลง ทําใหผลตอบแทนจากการออมในธนาคารพาณิชย
หรือสถาบันการเงินที่ครัวเรือนไดรับลดลงตามไปดวย อีกทั้งผลตอบแทนดังกลาวยังนอยกวาการนําไป
ลงทุนดานอื่น ๆเชน การลงทุนในทรัพยสินมีคา อสังหาริมทรัพย หรือลงทุนในตลาดหุน เปนตน ซ่ึงให
ผลตอบแทนที่คุมคากวาการเก็บออมหรือการฝากไวกับธนาคารพาณิชยดังกลาว 
(2) ดานการจับจายใชสอย การลดลงของอัตราดอกเบี้ย ซ่ึงหมายถึงตนทุนของเงินที่ถูกลงสงผลให
ประชาชนมีการจับจายใชสอยมากขึ้น เนื่องจากการเก็บไวในรูปเงินสดไมสามารถใหผลตอบแทนหรือ
อรรถประโยชนที่ดีกวาการนําไปใชสอย 
 

 
 

ภาพประกอบ 13 อัตราดอกเบี้ยในระบบธนาคารพาณิชยของไทย 
 

 ที่มา:  ธนาคารแหงประเทศไทย. 
 
 ภาวะเงินเฟอท่ีเพิ่มสูงขึ้น 
    โดยในชวงที่ผานมาอัตราเงินเฟอของประเทศที่ เพิ่มสูงขึ้นไดสงผลกระทบตอภาค
ครัวเรือน ทํา ใหคาใชจายในการครองชีพของครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น จึงสงผลใหการออมของครัวเรือน
ปรับตัวลดลง จากวามสัมพันธระหวางดัชนีราคาผูบริโภคกับการออมโดยเฉลี่ยของครัวเรือน (รูปที่ 6) 
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แสดงใหเห็นวาในชวงที่ดัชนีราคาบริโภคเพิ่มสูงขึ้น อัตราการออมจะลดลงแตในชวงที่ดัชนีราคา
ผูบริโภคปรับตัวลดลงอัตราการออมกลับเพิ่มสูงขึ้น 
 

 
 

ภาพประกอบ 14 เปรียบเทียบความสัมพันธระหวางดัชนรีาคาผูบริโภคกับการออมภาคครัวเรือนของ 
          ประเทศไทย 
 

 ที่มา: สํานักดชันีเศรษฐกจิการคาและสํานกังานสถิติแหงชาติ. 
 

 นโยบายของภาครัฐ 
  ในชวง 4-5 ปที่ผานมาภาครัฐไดพยายามกระตุนการใชจายและการบริโภคของประชาชน
ผานโครงการตาง ๆ เชน โครงการกองทุนหมูบานธนาคารประชาชน โครงการบานเอื้ออาทร เปนตน 
เพื่อกระตุนใหเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัว ทําใหมีการใชจายอุปโภคบริโภคเพิ่มสูงขึ้น ทั้งของภาค
ครัวเรือนและประเทศจึงสงผลใหภาวะเงินออมของครัวเรือนลดลง 
 
 ขอสังเกตจากการออมเฉลี่ยของครัวเรือน 
  ในชวงครึ่งปแรกของป 2549 พบวาอัตราการขยายตัวของคาใชจายครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นใน
สัดสวนที่สูงกวาอัตราการขยายตัวของรายได สงผลใหอัตราการออมภาคครัวเรือนเฉลี่ยหดตัวลงจากป 
2547 ถึงรอยละ 6.90 ซ่ึงนาจะมีสาเหตุเนื่องมาจากในชวงครึ่งปแรก ประเทศไทยมีเทศกาลที่ทําให
ครัวเรือนมีการใชจายในระดับสูง เชน การแขงขันฟุตบอลโลก งานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 
60 ปเปนตน อยางไรก็ตาม ในชวงครึ่งปหลังของป 2549การออมภาคครัวเรือนคาดวาจะเพิ่มสูงขึ้น 
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เนื่องจากความผันผวนทางการเมืองที่เกิดขึ้น ทําใหครัวเรือนไมมั่นใจในสภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
จึงชะลอการใชจายรวมทั้งอัตราเงินเฟอในชวงหลังของปก็มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง ซ่ึงนาจะสงผล
ใหครัวเรือนมีการออมเพิ่มสูงขึ้น 
 
 ประเด็นพิจารณา 
  จากแนวโนมที่เกิดขึ้นของการออมโดยเฉลี่ยของภาคครัวเรือนที่ลดนอยลงสามารถสงผล
ใหการออมโดยรวมของประเทศอาจลดลงไดในอนาคต อีกทั้งอาจไมพอเพียงตอความตองการเงินลงทุน 
เพื่อการลงทุนในอนาคตซึ่งเปนเงินทุนภายในประเทศที่มีความเสี่ยงต่ํา การขาดแคลนเงินออมจะสราง
ปญหาทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค โดยที่ในระดับจุลภาค ไดแก ภาคประชาชนนั้นจะทําใหขาดความ
มั่นคงทางการเงินและขาดสินทรัพยที่จะสรางทุนตอไปในอนาคต สําหรับในระดับมหภาคจะสงผลทํา
ใหเกิดปญหาความสมดุลระหวางการออมและการลงทุนขึ้นได ทั้งนี้จะเห็นไดวาในชวง 10 ปที่ผานมา
ชองวางระหวางการออม- การลงทุนมีปริมาณที่แคบลงเรื่อย ๆ โดยระดับการออมไดสูงขึ้นกวา การ
ลงทุนตั้งแตป 2541 เปนตนมาจนกระทั่งป2548 ที่เกิดชองวางของการออม-การลงทุนที่ติดลบขึ้นอีกครั้ง
ขณะที่ในชวงครึ่งปแรกของป 2549 พบวาระดับการออมมีคาใกลเคียงกับการลงทุน (รูปที่ 7) แสดงให
เห็นวาหากการออมของประเทศเพิ่มขึ้นไมทันกับการขยายตัวของการลงทุนประเทศไทยก็จํา เปนตอง
พึ่งพาเงินทุนจากตางประเทศเพิ่มขึ้น อาจนํามาซึ่งปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจดังเชนในอดีตที่ผานมาไดนอกจากนี้ การขาดแคลนเงินออมยังสามารถสรางแรงกดดันให
อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินสูงขึ้นและเปนผลใหเกิดตนทุนที่สูงขึ้นแกธุรกิจและครัวเรือนอีกเชนกัน 
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ภาพประกอบ 15 ชองวางระหวางการออมและการลงทุนของประเทศไทย 
 
 ที่มา:  ธนาคารแหงประเทศไทย. 
 

 สวนท่ี 2  เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการออมภาคครัวเรือนในประเทศไทย ชวงป 22541  ถึงป 
2552  โดยทําการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธีการ
วิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุ เพื่อเปนการตรวจสอบสมติฐานการวิจัย พรอมทั้งหาสมการการลงทุน
ทางตรงจากตางประเทศในประเทศไทยที่เหมาะสม 

 แนวโนมการออมภาคครัวเรือนในประเทศไทย เปนการวิเคราะหโดยใชขอมูลทุตยิภูมิ ไดแก 
ขอมูลดานระดับการออมของครัวเรือนรายไดเฉลี่ยของครัวเรือน คาใชจายเฉลี่ยของครัวเรือนอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย และอัตราเงินเฟอในชวงเวลาตั้งแตป พ.ศ. 2541 – 2552  รวม 12  ป 
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ตาราง 2 ระดับการออมของครัวเรือน  รายไดเฉล่ียของครัวเรือน  คาใชจายเฉลี่ยของครัวเรือน   หนี้สิน 
      ของครัวเรือน   อัตราดอกเบี้ยเงนิฝากออมทรัพย และอัตราเงินเฟอ ในชวงเวลาตั้งแตป  
      พ.ศ. 2541 – 2552 
 

  ระดับการออม รายไดเฉลี่ย 
คาใชจาย
เฉลี่ย อัตราดอกเบี้ย อัตราเงิน 

ป ภาคครัวเรือน ของครัวเรือน 
ของ

ครัวเรือน เงินฝากออมทรัพย เฟอ 
  ( พันลานบาท ) (บาท) (บาท) (%) (%) 

2541 470.3 12492.0 10389.0 5.00 8.1 
2542 409.3 12729.0 10238.0 4.5 0.3 
2543 347.5 12150.0 9848.0 2.75 1.6 
2544 252.9 12185.0 10025.0 2.50 1.6 
2545 183.3 13736.0 10889.0 1.75 0.7 
2546 206.5 14349.5 11593.0 1.50 1.8 
2547 229.6 14963.0 12297.0 0.75 2.7 
2548 252.8 15576.5 13001.0 0.75 4.5 
2549 275.8 17787.0 14311.0 0.75 3.8 
2550 287.50 18660.0 14500.0 0.75 2.3 
2551 293.70 19633.0 15942.0 0.75 3.8 
2552 294.50 20904.0 16205.0 0.5 3.5 

            

 
 ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย (2552).  การออมในประเทศ. (ออนไลน) 

 

 สํานักงานสถิติแหงชาต ิ(2552) รายได-คาใชจายตอครัวเรือน (ออนไลน) 
วิธีการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อแสดงความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ ดังสูตรตอไปนี้ 
 

S   =   a0  +  β1 Inc + β2 Exp +  + β3 Rbank + β4 Inf 
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โดยกําหนดให 
      S        คือ     ปริมาณการออมภาคครัวเรือน 

 a0               คือ      คาคงที่ 
 β1-5      คือ      คาสัมประสิทธิ์ 
 Inc       คือ     รายไดเฉล่ียของครัวเดือน 

 Exp            คือ      คาใชจายเฉลีย่ของครัวเรือน 

                       Rank    คือ     อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย 
                   Inf           คือ     อัตราเงินเฟอ 
 
 ไดผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

 
ตาราง 3  คาสัมประสิทธิ์ คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน คาสถิติ t ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ของ   ปจจัย

ที่มีผลตอการออมเงินภาคครัวเรือนป 2541-2552 
 

  คาสัมประสิทธิ์ คาความ คาสัมประสิทธิ์ คาสถิติ Sig. 

ตัวแปรอิสระ ถดถอยของ คลาดเคลื่อน การถดถอย t  

  ปจจัย (B) มาตรฐาน (SE) 

มาตรฐาน 

(Beta)     

  ( Constant ) 36.420 108.942  334 .742 

รายไดเฉล่ียของครัวเรือน  (Inc ) 8.88 .033 4.621 2.654 .016 

คาใชจายเฉลีย่ของครัวเรือน(Exp )    -9.279 .044 -3.483 -2.097 .050 
      
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย( 
Rank ) 17.451 8.069 .574 2.163 .044 

อัตราเงินเฟอ ( Inf   ) 11.225 8.566 .303 1.314 .205
     
     
     

R = .712 Sig.F .010  

R2  = .507 D.W. = .927  

Adj R2 = .397   
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 จากตาราง  2  ผลการวิเคราะหขอมูล  จะไดสมการถดถอยเชิงเสนดังนี้   
  
 S =   36.420+.089 Inc - .093 Exp + 17.451 Rbank + 11.225 Inf 
 
 กลาวคือ รายไดเฉลี่ยของครัวเรือน (Inc ) มีความสัมพันธทางบวกกับการออมภาคครัวเรือน 
ซ่ึงมีคาสัมประสิทธิ์เปนบวก เทากับ 8.88 หมายความวา ถารายไดตอเดือนเพิ่มขึ้น 1 บาท จะทําให
ปริมาณการออมของครัวเรือนเพิ่มขึ้น 8.88 บาท เมื่อใหปจจัยอ่ืน ๆ คง 
 คาใชจายเฉลี่ยของครัวเรือน (Exp) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับการออมภาค
ครัวเรือนซ่ึงมีคาสัมประสิทธิ์เปนลบ เทากับ 9.279 หมายความวา ถาคาใชจายตอเดือนเพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ทําใหปริมาณการออมของครัวเรือนลดลง 9.279 บาท เมื่อใหปจจัยอ่ืน ๆ คงที่ 
 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย (Rbank) มีความสัมพันธทางบวกกับการออมภาคครัวเรือน
ซ่ึงมีคาสัมประสิทธิ์เปนบวก เทากับ 17.451 หมายความวา ถาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยเพิ่มขึ้น
รอยละ 1 จะทําใหปริมาณการออมของครัวเรือนเพิ่มขึ้น 17.451 บาทเมื่อใหปจจัยอ่ืน ๆ คงที่ 
 อัตราเงินเฟอ (Rbank ) มีความสัมพันธทางบวกกับการออมภาคครัวเรือน ซ่ึงมีคา
สัมประสิทธิ์เปนบวก เทากับ 11.225 หมายความวา ถาอัตราเงินเฟอเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะทําให
ปริมาณการออมของครัวเรือนเพิ่มขึ้น 11.225 บาท เมื่อใหปจจัยอ่ืน ๆ คงที่ 
 นอกจากนี้ยังพบวา คา R2 เทากับ .507 และเมื่อมีการปรับคาแลวจะใหคา Adjusted R2  
เทากับ 0.397 หมายความวา ความผันแปรของปริมาณการออมของครัวเรือน มีสาเหตุมาจากความผัน
แปรของรายไดเฉลี่ยของครัวเรือน, คาใชจายเฉลี่ยของครัวเรือน, อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย และ
อัตราเงินเฟอเทากับ 39.7% จัดไดวายังมีความสัมพันธระดับต่ํา 
 คา F-Statistic เปนคาสถิติที่บงบอกวา ตัวแปรอิสระมีอิทธิพลตอตัวแปรตามหรือไมในกรณีนี้
พบวา คา F-Statistic ที่คํานวณไดมีคาเทากับ 4.624 และคา Sig. F = 0.010 ซ่ึงคาSig. F นอยกวาระดับ
นัยสําคัญ 0.01 แสดงวารายไดเฉลี่ยของครัวเรือน, คาใชจายเฉลี่ยของครัวเรือน, อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย และอัตราเงินเฟอมีความสัมพันธกับปริมาณการออมอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
 แตเมื่อแยกพิจารณาตัวแปรอิสระรายตัว สวนใหญจะเปนไปตามสมมติฐาน นั่นคือ รายได
เฉล่ียของครัวเรือนและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับปริมาณ
การออมภาคครัวเรือน สวนคาใชจายของครัวเรือน มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม ทางดานอัตรา
เงินเฟอ ซ่ึงควรมีความสัมพันธในเชิงลบกับปริมาณการออมภาคครัวเรือน แตจากผลการศึกษาใหคา
สมการของอัตราเงินเฟอเปนบวก และจะสังเกตไดวาทั้งรายไดเฉลี่ยของครัวเรือน,คาใชจายเฉลี่ยของ
ครัวเรือน และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย มีคา Sig. เทากับ 0.016, 0.050,และ 0.044 ตามลําดับ 
แสดงไดวาทั้งรายไดเฉลี่ยของครัวเรือน, คาใชจายเฉลี่ยของครัวเรือน และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออม
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ทรัพย มีความสัมพันธกับปริมาณการออมภาคครัวเรือนอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 แตอัตรา
เงินเฟอ ซ่ึงมีคา Sig. เทากับ 0.205 ไมมีความสัมพันธกับปริมาณการออมภาคครัวเรือน 
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บทที่  5 
สรุป  อภิปราย  และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการออมภาคครัวเรือนซึ่งขอมูลที่ไดจะเปน

ประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ  สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการวางแผนมาตราการ
การสงเสริมการออมภาคครัวเรือนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาสภาวการณของการออมในประเทศไทย ในดานรายไดของครัวเรือน   คาใชจาย

ของครัวเรือน  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย   อัตราเงินเฟอ  ชวงป 2541  ถึงป  2552  
 2.  เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการออมภาคครัวเรือนในประเทศไทย ชวงป 22541  ถึงป 2552  

 

วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
 1.  การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ เปนการศึกษาเชิงปริมาณ ขอมูลดานระดับการออมของครัวเรือน 

รายไดของครัวเรือนคาใชจายของครัวเรือน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย และอัตราเงินเฟอ จะถูก
นํามาวิเคราะหเพื่อศึกษาแนวโนมการออมซึ่งเปนการศึกษาในชวงเวลาตั้งแตป พ.ศ. 2541 – 2552  รวม 
12  ป 

 
 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยได

สรางขึ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  1.  ศึกษาตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนด

ขอบเขตของการวิจัย และสรางเครื่องมือในการวิจัยใหครอบคลุมตามความมุงหมายของการวิจัย 
  2.  สรางตารางขอมูลใหครอบคลุมกับตัวแปรที่ตองการศึกษาตามความมุงหมายของการวิจัย 
  3. รวบรวมขอมูลตัวแปรตางๆ เพื่อนํามาใชเปนตัวแปรในการศึกษา 
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การจัดทําและการวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ จะทําการวิเคราะหขอมูลทั้งในแบบเชงิพรรณนา (Descriptive Method) 
และเชิงสถิติ (Statistic Method) ดังนี ้
    1.  การวิเคราะหเชิงพรรณนา เปนการเก็บรวบรวมขอมูลในชวงป พ.ศ. 2541 – 2552 เพื่อ
วิเคราะหสถานการณทั่วไปของการออมเงิน โดยบางสวนไดนําเสนอในรูปแบบของการบรรยายเชิง
พรรณนา 

 2.  การวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยใชขอมูลรายปตั้งแตป พ.ศ. 2541 – 2552 มาทําการวิเคราะห
หาความสัมพันธ โดยการหา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient)รวมทั้งการวิเคราะห
ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อเปนการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงการ
วิเคราะหเชิงปริมาณนี้จะอาศัยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

 ปจจัยที่มีผลตอการออมภาคครัวเรือนป  2541 - 2552 
 รายไดเฉล่ียของครัวเรือน มีความสัมพันธทางบวกกับการออมภาคครัวเรือน  ซ่ึงมีคา

สัมประสิทธิ์เปนบวก  เทากับ  8.88   หมายความวา  ถารายไดตอเดือนเพิ่มขึ้น 1 บาท  จะทําใหปริมาณ
การออมของครัวเรือนเพิ่มขึ้นเปน  8.88   บาท  เมื่อใหปจจัยอ่ืน ๆ คงที่ 

 คาใชจายเฉลี่ยของครัวเรือน มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับการออมภาคครัวเรือน
ซ่ึงมีคาสัมประสิทธิ์เปนลบ  เทากับ  9.279 หมายความวา  ถาคาใชจายตอเดือนเพิ่มขึ้น  1 บาท  จะทําให
ปริมาณการออมของครัวเรือนลดลง  9.279 บาท  เมื่อใหปจจัยอ่ืน ๆ คงที่   
 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย มีความสัมพันธทางบวกกับการออมภาคครัวเรือนซึ่งมีคา
สัมประสิทธิ์เปนบวก เทากับ 17.451 หมายความวา ถาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยเพิ่มขึ้นรอยละ 1 
จะทําใหปริมาณการออมของครัวเรือนเพิ่มขึ้น 17.451 บาทเมื่อใหปจจัยอ่ืน ๆ  คงที่ 

 อัตราเงินเฟอ  มีความสัมพันธทางบวกกับการออมภาคครัวเรือน ซ่ึงมีคาสัมประสิทธิ์เปนบวก 
เทากับ 11.225 หมายความวา ถาอัตราเงินเฟอเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะทําใหปริมาณการออมของครัวเรือน
เพิ่มขึ้น  11.225 บาท เมื่อใหปจจัยอ่ืน ๆ คงที่ 

 ดังนั้นปริมาณการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทยในระยะสั้น  ยังคงมีแนวโนมลดลง
เนื่องจากคาใชจายของครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นตามรายไดทีเ่พิ่มมากขึ้น  เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในยคุ
ของน้ํามันราคาแพง  ทําใหคาครองชีพของประชาชนไดสูงขึ้นตามไปดวย 
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ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลที่ไดจากการศึกษาคนควาครั้งนี้  จะนําไปใชประโยชนสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
ภาครัฐบาลและเอกชนสําหรับเปนแนวทางบริหารจัดการ  หรือสนับสนุนในการกําหนดมาตรการ
สงเสริมการออมใหมีรูปแบบการออมที่เหมาะสมกับภาคครัวเรือน   ในการวางแผนกําหนดนโยบายการ
ออมภาคครัวเรือนตอไปในอนาคต 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 งานวิจัยคร้ังนี้การศึกษาขอมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวกับปริมาณเงินฝากของภาคครัวเรือน  รายได
เฉลี่ยตอครัวเรือน  คาใชจายเฉลี่ยตอครัวเรือน  หนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือน   อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก จะถูกนํามาวิเคราะหเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการออมภาคครัวเรือนในชวงเวลาตั้งแตป พ.ศ. 
2541 – 2552 รวม 12  ป 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
1.  รายไดเฉล่ียของครัวเรือนเพิม่ขึ้นมีผลใหแนวโนมการออมภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้น 
2.  คาใชจายเฉลีย่ของครัวเรือนเพิ่มขึ้นมีผลใหแนวโนมการออมภาคครัวเรือนลดลง 
3.  ภาระหนี้สินของครัวเรือนเพิม่ขึ้นมีผลใหแนวโนมการออมภาคครัวเรือนลดลง 
4.  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงขึ้นมีผลใหแนวโนมการออมภาคครัวเรือนเพิม่ขึ้น 
5.  อัตราเงินเฟอสูงขึ้นมีผลใหใหแนวโนมการออมภาคครัวเรือนลดลง 

 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากธนาคารแหงประเทศไทย

และสํานักงานสถิติ โดยมีเครื่องมือที่ใชในการวิจัยดังนี้ 
 1.  แบบบันทึกตารางขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับความสัมพันธและปจจัยที่มีผลตอการออมเงิน

ภาคครัวเรือนป  2541 – 2552  
 2.  ผูวิจัยไดขอความอนุเคราะหจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของไดแก ธนาคารแหงประเทศ

และสํานักงานสถิติแหงชาติ  
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ขอมูลที่นํามาใชในการศึกษาครั้งนี้  เปนขอมูลทุติยภูมิ  ( Secondary  Data )  ตั้งแตป พ.ศ. 

2541 – 2552  รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 12  ป โดยเก็บรวบรวมจากหนวยงานและวารสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  
ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1. ขอมูลการออมของภาคครัวเรือนชวงป  2541- 2552 โดยเก็บรวบรวมขอมูลเปนรายปและ
ใชขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย 

2. ขอมูลรายไดเฉลี่ยของครัวเรือนชวงป  2541- 2552  โดยเก็บรวบรวมขอมูลเปนรายปและ
ใชขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติ 

3. ขอมูลคาใชจายเฉลี่ยของครัวเรือนชวงป  2541- 2552 โดยเก็บรวบรวมขอมูลเปนรายป
และใชขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติ 

4. ขอมูลหนี้สินของครัวเรือนชวงป  2541- 2552   โดยเก็บรวบรวมขอมูลเปนรายปและใช
ขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติ 

5. ขอมูลอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยชวงป  2541- 2552     โดยเก็บรวบรวมขอมูลรายป
จากธนาคารแหงประเทศไทย 

6.  ขอมูลอัตราเงินเฟอชวงป  2541- 2552  โดยเก็บรวบรวมขอมูลรายปจากธนาคารแหง      
ประเทศไทย 

 

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ จะทําการวิเคราะหขอมูลทั้งในแบบเชงิพรรณนา (Descriptive Method) 
และเชิงสถิติ (Statistic Method) ดังนี ้
    1.  การวิเคราะหเชิงพรรณนา เปนการเก็บรวบรวมขอมูลในชวงป พ.ศ. 2541 – 2552 เพื่อ
วิเคราะหสถานการณทั่วไปของการออมเงิน โดยบางสวนไดนําเสนอในรูปแบบของการบรรยายเชิง
พรรณนา 

 2.  การวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยใชขอมูลอนุกรมเวลาตั้งแตป พ.ศ. 2541 – 2552 มาทําการ
วิเคราะหหาความสัมพันธ โดยการหา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient)รวมทั้งการ
วิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อเปนการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ซ่ึงการวิเคราะหเชิงปริมาณนี้จะอาศัยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
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สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 ปจจัยที่มีผลตอการออมภาคครัวเรือนป  2541 - 2552 

 รายไดเฉล่ียของครัวเรือน มีความสัมพันธทางบวกกับการออมภาคครัวเรือน  ซ่ึงมีคา
สัมประสิทธิ์เปนบวก  เทากับ  8.88   หมายความวา  ถารายไดตอเดือนเพิ่มขึ้น 1 บาท  จะทําใหปริมาณ
การออมของครัวเรือนเพิ่มขึ้นเปน  8.88   บาท  เมื่อใหปจจัยอ่ืน ๆ คงที่ 

 คาใชจายเฉลี่ยของครัวเรือน มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับการออมภาคครัวเรือน
ซ่ึงมีคาสัมประสิทธิ์เปนลบ  เทากับ  9.279 หมายความวา  ถาคาใชจายตอเดือนเพิ่มขึ้น  1 บาท  จะทําให
ปริมาณการออมของครัวเรือนลดลง  9.279 บาท  เมื่อใหปจจัยอ่ืน ๆ คงที่   
 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย มีความสัมพันธทางบวกกับการออมภาคครัวเรือนซึ่งมีคา
สัมประสิทธิ์เปนบวก เทากับ 17.451 หมายความวา ถาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยเพิ่มขึ้นรอยละ 1 
จะทําใหปริมาณการออมของครัวเรือนเพิ่มขึ้น 17.451 บาทเมื่อใหปจจัยอ่ืน ๆ  คงที่ 

 อัตราเงินเฟอ  มีความสัมพันธทางบวกกับการออมภาคครัวเรือน ซ่ึงมีคาสัมประสิทธิ์เปนบวก 
เทากับ 11.225 หมายความวา ถาอัตราเงินเฟอเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะทําใหปริมาณการออมของครัวเรือน
เพิ่มขึ้น  11.225 บาท เมื่อใหปจจัยอ่ืน ๆ คงที่ 

ดังนั้นปริมาณการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทยในระยะสั้น  ยังคงมีแนวโนมลดลง
เนื่องจากคาใชจายของครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นตามรายไดทีเ่พิ่มมากขึ้น  เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในยคุ
ของน้ํามันราคาแพง  ทําใหคาครองชีพของประชาชนไดสูงขึ้นตามไปดวย 

 

การอภิปรายผล 

 จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการออมภาคครัวเรือนป 2541 – 2552  สามารถอภิปรายไดดังนี้  
 รายไดเฉลี่ยของครัวเรือนและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย มีความสัมพันธไปในทิศทาง

เดียวกันกับปริมาณการออมภาคครัวเรือน สวนคาใชจายเฉลี่ยของครัวเรือน มีความสัมพันธในทิศทาง
ตรงกันขาม ทางดานอัตราเงินเฟอ ซึ่งควรมีความสัมพันธในเชิงลบกับปริมาณการออมภาคครัวเรือน แต
จากผลการศึกษาใหคาสมการของอัตราเงินเฟอเปนบวก และจะสังเกตไดวาทั้งรายไดเฉลี่ยของครัวเรือน
,คาใชจายเฉลี่ยของครัวเรือน และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย มีความสัมพันธกับปริมาณการออม
ภาคครัวเรือนอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 แตอัตราเงินเฟอ ซ่ึงมีคา Sig. เทากับ 0.003 ไมมี
ความสัมพันธกับปริมาณการออมภาคครัวเรือนนอกจากนี้จะพบวาแนวโนมของปริมาณการออมภาค
ครัวเรือนในประเทศยังคงมีแนวโนมลดลง เนื่องจากคาใชจายของครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นตามรายไดที่เพิ่ม
มากขึ้น เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในยุคของน้ํามันราคาแพง ทําใหคาครองชีพของประชาชนไดสูงขึ้น
ตามไปดวย 
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ขอเสนอแนะของการศึกษา 
 จากการศึกษาวิจัยคร้ังนี ้ทําใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการออมภาคครัวเรือนป 2541 – 2552  
ซ่ึงมีขอเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี ้ดงัตอไปนี ้

 1. เนื่องจากรายไดเปนปจจัยที่มีบทบาทสําคัญตอการออม ซ่ึงมีสวนสําคัญตอการพัฒนาการ
ออมของไทย เพราะถาประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น ก็มีเงินสวนที่เหลือจากการอุปโภคบริโภคมากขึ้น ก็จะ
ทําใหการออมเงินเพิ่มขึ้นดวย  
 2.  ดานคาใชจายของครัวเรือน เปนปจจยัที่มคีวามสําคัญตอการออมของครัวเรือนดังนัน้จึง
จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการลดคาใชจายของครัวเรือนลง โดยการรณรงคใหเกิดการประหยัดขึ้น ดังจะเหน็
ไดวาคาใชจายสวนใหญของครัวเรือนคือคาอาหาร ดังนัน้ควรมีการรณรงคใหบริโภคอาหารที่สามารถ
จัดทําไดเอง นอกจากเปนการประหยดัแลวยังมีมีประโยชนตอสุขภาพ ซ่ึงจะทําใหสมาชิกในครัวเรือนมี
สุขภาพที่สมบูรณและแข็งแรง สงผลไปสูการลดภาระคาใชจายดานการรักษาพยาบาลไดอีกทางหนึ่ง 

 3.  ในดานการสงเสริมการออม นอกจากนี้เมื่อครัวเรือนไดมกีารเพิ่มรายได และลดรายจาย
แลว การสงเสริมการออมนับวาเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญอีกเชนกัน โดยระยะที่ผานมาเงินออมของ
ภาคครัวเรือนมีแนวโนมลดนอยถอยลงมาโดยตลอด ดังนั้นการสงเสริมการออมของครัวเรือนและการ
เพิ่มแนวทางในการระดมเงนิออมเปนเรื่องที่ตองมีการกระทําอยางเรงดวน เพื่อใหครัวเรือนมีเงินออ
มมากขึ้น โดยเฉพาะผูมีรายไดประจํา ซ่ึงแนวทางการสงเสริมการออมของครัวเรือนและการเพิ่ม
แนวทางในการระดมเงินออมออมอาจมีลักษณะตอไปนี ้

  1)  การออมภาคบงัคับ ทําไดโดยการหกัออกจากรายไดประจําของผูมีเงินเดือนเชน 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ กองทุนบําเหนจ็บํานาญขาราชการ หรือกองทุนประกันสังคม 

  2)  การออมแบบจูงใจ เชน การลดการเก็บอัตราภาษีจากดอกเบี้ยเงนิออมลง จะทําใหมี
ผูสนใจที่จะออมมากขึ้น 

 นอกจากนี้ผูออมสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจถึงเครื่องมือและรูปแบบการออมประเภท
ใหม ทําใหยังนิยมรูปแบบและเครื่องมือการออมระยะสั้น ซ่ึงมีอายุไมเกิน 1 ป เชน ฝากธนาคารประเภท
ออมทรัพย และสหกรณออมทรัพย อีกทั้งยังขาดความเชื่อมั่นในความมั่นคงของระบบการเงิน และ
สถาบันการเงิน ทําใหหันไปนิยมรูปแบบการออมนอกระบบ เชน การเลนแชรการใหกูยืมระหวางคน
รูจักกัน ซ่ึงใหเหตุผลวาใหผลตอบแทนดีกวาฝากธนาคาร แตก็ยังมีความเสี่ยงสูงอยู ดังนั้นหนวยงานที่
เกี่ยวของอาจใหความรูเกี่ยวกับการออมรูปแบบอื่น ๆ ที่ใหผลตอบแทนคอนขางสูง และความเสียงไมสูง
มากนัก เชน การฝากประเภทเงินฝากประจํา การทําประกันชีวิต เปนตน เนื่องจากประชาชนสวนใหญยัง
ไมมีการทําประกันชีวิต เพราะยังไมเขาใจในบทบาทของบริษัทประกันชีวิตดีพอ 

 4.  ดานการบริหารเงินของครัวเรือน ซ่ึงเปนการจัดสรรรายไดและคาใชจายของครัวเรือนเพื่อ
เปนเงินออม และนําเงินออมเหลานั้นมาสรางผลตอบแทนใหกับตนเองอีกทั้งยังเปนหลักประกันใหกับ
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อนาคตขอบตนเองและครอบครัว เชน อาจใชเปนคารักษาพยาบาล หรือเปนทุนการศึกษาและหากมี
การจัดสรรเงินออมไดอยางเหมาะสมแลว เงินออมเหลานั้นจะสามารถเพิ่มผลตอบแทนไดทั้งในระยะ
ส้ันและระยะยาว เชน การฝากเงินกับธนาคาร การทําประกันชีวิต ตลอดจนการลงทุนในกองทุนรวม
ตาง ๆ เปนตน โดยการจัดใหมีสถาบันการเงินที่อาจใหคําแนะนําอันเปนประโยชนไดทั้งนี้เพื่อเปนการ
สงเสริมใหประชาชนรูจักใชเงินเปน มีเงินเหลือเก็บออม สามารถสรางความมั่นคงใหแกครอบครัวทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสงเสริมใหประชาชนรูจักใชจายเงินของตนเอง และครัวเรือนได
อยางถูกตองเหมาะสม อันจะเปนการสรางใหเปนครัวเรือนที่มีความมั่นคงเขมแข็ง และมีความสุขอยาง
ยั่งยืน 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวจิัยครั้งตอไป 

 1.  ควรศึกษากิจกรรมที่มีผลตอการออมภาคครัวเรือนของกลุมอาชีพตาง ๆ 
 2.  ควรศึกษากิจกรรมที่เปนการลดรายจายของครัวเรือน 
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