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บทคัดยอ
การวิ จัยครั้ งนี้มีวั ตถุป ระสงค 1) เพื่อศึกษารูปแบบและศักยภาพในการออมของครัวเรือนจนและ
ครัวเรือนรวย 2) เพื่อศึกษาป6จจัยที่มีอิทธิพลต7อศักยภาพในการออมของครัวเรือนจนและครัวเรือนรวย กลุ7ม
ตัวอย7างที่ใช8ในการวิจัยครั้งนี้คือ ครัวเรือนส7วนบุคคลในประเทศไทย จากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือนของสํานักงานสถิติแห7งชาติ พ.ศ. 2560 โดยครัวเรือนจน (กลุ7มครัวเรือนที่มีรายได8ประจําเฉลี่ยต7อ
คนต7อเดือนไม7เกินเปอรเซ็นไทลที่ 20) และครัวเรือนรวย (กลุ7มครัวเรือนที่มีรายได8ประจําเฉลี่ยต7อคนต7อเดือน
ตั้งแต7เปอรเซ็นไทลที่ 80 ขึ้นไป) จํานวน 17,287 ครัวเรือน ซึ่งสถิติที่ใช8ในการวิเคราะหข8อมูล คือ ความถี่
ร8 อ ยละ ค7 า เฉลี่ ย ค7 า มั ธ ยฐาน ส7 ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และการวิ เ คราะหการถดถอยโลจิ ส ติ ก (Logistic
Regression) โดยผลจากการศึกษา พบว7า ป6จจัยที่มีอิทธิพลต7อศักยภาพในการออมของครัวเรือนจน อย7างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 มีทั้งป6จจัยทางด8านสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งป6จจัยด8านสังคม ได8แก7 สถานภาพสมรส
ของหัวหน8าครัวเรือน อัตราส7วนการเปQนภาระ สถานะเศรษฐสังคมของครัวเรือน และภาค ส7วนป6จจัยด8าน
เศรษฐกิจ ได8แก7 รายได8ทั้งสิ้นเฉลี่ยต7อเดือนต7อครัวเรือน และค7าใช8จ7ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต7อเดือนต7อครัวเรือน ในขณะ
ที่ครัวเรือนรวยมีเฉพาะป6จจัยทางด8านสังคมเท7านั้นที่มีอิทธิพลต7อศักยภาพในการออมของครัวเรือนรวย อย7างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ได8แก7 เพศของหัวหน8าครัวเรือน อายุของหัวหน8าครัวเรือน สถานะเศรษฐสังคมของ
ครัวเรือน และภาค
คําสําคัญ: ศักยภาพการออม, ครัวเรือนจน, ครัวเรือนรวย
Abstract
This research aims 1) to study the saving potential and patterns of poor households
and rich households 2) to study factors that influence the saving potential of poor
households and rich households. The sample used in this research is private households in
Thailand from the 2017 Household Socio-economic Survey of the National Statistical Office,
consisted of poor households (defined as households with income below 20th percent of
average monthly income per capita ) and rich households ( defined as households with income
over 80th percent of average monthly income per capita ) 17,287 households .The statistics
used in data analysis are frequency, percentage, mean, median, standard deviation, and
Logistic Regression. From the study, it is found that the factors influencing the saving
potential of the poor households are both social and economic factors with the 0.05
significance level. Social factors are the marital status of the household head, Dependency
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Ratio, Socio-economic status of households and regions. Economic factors are average
monthly income per household and average monthly expenditure per household. While rich
households have only social factors influence the saving potential at the 0.05 significance
level, namely gender of household head, age of the head of the household, Socioeconomic status of households, and regions
Keywords: Saving Potential, Poor Households, Rich Households
บทนํา
จากรายงานรายได8ประชาชาติของประเทศไทยปk 2560 โดยสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห7งชาติ พบว7า มูลค7าการออมเบื้องต8นของประเทศไทยในปk 2560 ปรับเพิ่มขึ้นอยู7ที่ระดับ 2,335,400
ล8านบาท หรือคิดเปQนอัตราการขยายตัวร8อยละ 22.56 ส7งผลให8มูลค7าการออมสุทธิของครัวเรือนไทยในปk 2560
ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู7ที่ระดับ 927,913 ล8านบาท จาก 809,279 ล8านบาท ของช7วงเดียวกันเมื่อปkก7อนหน8า หรือคิด
เปQนอัตราการขยายตัวเท7ากับร8อยละ 14.66 ต7อปk และเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
(Gross domestic product: GDP) พบว7 า สั ด ส7 ว นการออมสุ ทธิ ของครั ว เรื อนเท7 า กั บ ร8 อยละ 6.01
(สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติ, 2562) นอกจากนี้จากผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560 ของสํานักงานสถิ ติแห7งชาติ พบว7า รายได8ทั้งสิ้นเฉลี่ยต7อเดือนต7อครั วเรือนในปk
2560 อยู7ที่ 26,946 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 26,915 บาทในปk 2558 คิดเปQนอัตราการขยายตัวเท7ากับร8อยละ 0.12
ในขณะที่ ค7าใช8 จ7 ายทั้ งสิ้ นเฉลี่ ยต7 อเดื อนต7 อครั วเรื อนในปk 2560 อยู7 ที่ 21,437 บาท ปรั บตั วเพิ่ มขึ้ นจากระดั บ
21,157 บาทในปk 2558 หรือคิดเปQนอัตราการขยายตัวเท7ากับร8อยละ 1.32 จากข8อมูลดังกล7าว พบว7า อัตราการ
ขยายตัวของค7าใช8จ7ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต7อเดือนต7อครัวเรือนสูงกว7าอัตราการขยายตัวของรายได8ทั้งสิ้นเฉลี่ยต7อเดือนต7อ
ครัวเรือน (สํานักงานสถิติแห7งชาติ, 2561) ดังนั้นอาจทําให8การออมสุทธิของครัวเรือนของประเทศมีแนวโน8มลดลง
หรือชะลอตัว และหากคิ ดคํานวณเงิ นเหลื อจ7ายที่ครัวเรือนสามารถนํามาเก็บออมได8 (รายได8 หักด8วยค7าใช8จ7าย)
พบว7า ปk 2558 มีเงินเหลือจ7ายที่สามารถนํามาออมเฉลี่ย 5,758 บาทต7อเดือนต7อครัวเรือน และลดลงเปQน 5,509
บาทต7อเดือนต7อครั วเรือนในปk 2560 แต7อย7างไรก็ตามผลการคํานวณข8างต8นเปQนเพียงการสะท8อนภาพรวมของ
ประเทศเท7านั้น แต7ทั้งนี้สภาพความเปQนจริงแล8วประเทศไทยยังตกอยู7ในสภาวะความเหลื่อมล้ําทางด8านรายได8และ
ค7าใช8จ7ายระหว7างครัวเรือนรวยและครัวเรือนจนอยู7มาก และเมื่อแบ7งรายได8และค7าใช8จ7ายออกเปQน 5 กลุ7ม พบว7า
ควิ นไทลที่ 1-5 มี รายได8ทั้งสิ้ นเฉลี่ ยต7 อเดื อนอยู7ที่ 9,513 บาท 14,843 บาท 20,007 บาท 26,703 บาท และ
57,393 บาท ตามลําดับ ในขณะที่ ควินไทลที่ 1-5 มีค7าใช8จ7ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต7อเดือนอยู7ที่ 11,845 บาท 14,073 บาท
17,569 บาท 22,369 บาท และ 37,763 บาท ตามลําดับ จากข8อมูลข8างต8นสะท8อนได8ว7ากลุ7มครัวเรือนที่มีรายได8
มากที่สุด มีรายได8มากกว7ากลุ7มครัวเรือนที่มีรายได8น8อยที่สุดถึง 6 เท7า สะท8อนได8ว7าประเทศไทยยังมีความเหลื่อมล้ํา
ทางรายได8ของกลุ7มคนภายในประเทศ และรายได8ส7วนใหญ7กระจุกตัวอยู7ที่กลุ7มควินไทลที่ 5 หรือกลุ7มครัวเรือนรวย
และเมื่อพิจารณาเงินเหลือจ7ายที่ครัวเรือนสามารถนําไปเก็บออม พบว7า กลุ7มควินไทลที่ 1 หรือกลุ7มครัวเรือนจนมี
ค7าใช8จ7ายสูงกว7ารายได8 ในขณะที่กลุ7มควินไทลที่ 2-5 จะมีค7าใช8จ7ายต่ํากว7ารายได8 ทั้งนี้จะเห็นได8ว7าความแตกต7าง
ระหว7างครัวเรือนรวยและครัวเรือนจนได8อย7างชัดเจน
ตามทฤษฎีการบริโภคและการออมของเคนส ได8อธิบายพฤติกรรมบริโภคว7า โดยเฉลี่ยแล8วคนจะบริโภค
เพิ่มขึ้นเมื่อรายได8เพิ่มขึ้น แต7ไม7มากเท7ากับการเพิ่มของรายได8 ดังนั้นเมื่อรายได8สูงขึ้นจะทําให8ช7องว7างระหว7างรายได8
กับบริโภคมีมากขึ้น เนื่องจากครัวเรือนมีป6จจัยพื้นฐานสําหรับการดํารงชีวิตเพียงพอแล8ว ก็จะมีเงินเหลือสามารถ
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เก็บออมได8เพิ่มขึ้น (ชูศรี มณีพฤกษ, พรพิมล สันติมณีรัตน, ประเสริฐ วัตราเศรษฐ, ประภัสสร เลียวไพโรจน,
มณีรัตน ภิญโญภูษาฤกษ และสิริลักษณา คอมันตร, 2553:77- 85) และสอดคล8องกับความหมายของการออม คือ
ส7วนของรายได8ที่เหลือจากการใช8จ7ายที่ได8มาโดยวิธีการเก็บหอมรอมริบ การใช8จ7ายอย7างประหยัด หรือการแบ7ง
รายได8ส7วนหนึ่งเก็บสะสมไว8 ซึ่งมีทั้งรูปแบบที่เปQนตัวเงินและรูปแบบที่ไม7เปQนตัวเงิน และจะพอกพูนขึ้นเมื่อเวลาผ7าน
ไป โดยจะออมไว8เพื่อความมั่นคง ได8แก7 การออมเงินเพื่อใช8จ7ายในกรณีฉุกเฉิน ออมเพื่อเกษียณหรือการเก็บสะสม
เงินไว8 เพื่ อใช8จ7ายในยามเกษี ยณอายุ หรือออมเพื่อการทําธุรกิจหรื อลงทุนในตลาดที่ สามารถทําให8ผลตอบแทน
เพิ่ มขึ้ น หรื อเปQ นทุ นสํ าหรั บการลงทุ นในประเทศ (ราชบัณฑิ ตยสถาน 2526, อ8างถึ งใน กุ ศล สุ นทรธาดา และ
ธารทิพย จินดาคา, 2557:3) ทั้งนี้นอกจากรายได8และค7าใช8จ7ายแล8ว ครัวเรือนจนและครัวเรือนรวยยังมีลักษณะด8าน
เศรษฐกิจและสังคมที่แตกต7างกัน เช7น ทางด8านการศึกษา การประกอบอาชีพ หนี้สิน ทรัพยสิน ฯลฯ ซึ่งป6จจัย
เหล7 านี้ มีผลต7 อศั กยภาพในการออมของครั วเรื อนรวยและครั วเรื อนจนที่ แตกต7 างกั น โดยงานวิ จั ยที่ ผ7 านมาใน
การศึกษาการออมระดับครัวเรือน ส7วนใหญ7จะทําการศึกษาการออมในภาพรวมของครัวเรือนทั้งประเทศ ในเขต
เทศบาลและนอกเขตเทศบาล หรือการแบ7งการศึกษาการออมตามครัวเรือนเกษตรและนอกภาคเกษตร แต7ยังไม7มี
การศึกษาลักษณะการออมที่แบ7งตามเกณฑรายได8
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ จะทํ าการศึ กษาศั กยภาพในการออมของครัวเรื อนจน (กลุ7 มครั วเรื อนที่มีรายได8
ประจําเฉลี่ ยต7 อคนต7อเดือนไม7เกิ นเปอรเซ็ นไทลที่ 20) เปรียบเที ยบกั บครัวเรือนรวย (กลุ7 มครัวเรือนที่มีรายได8
ประจํ าเฉลี่ ยต7อคนต7อเดือนตั้งแต7เปอรเซ็นไทลที่ 80 ขึ้นไป) เพื่อศึ กษารู ปแบบการออม และศักยภาพการออม
จําแนกตามป6จจัยทางด8านสังคม และเศรษฐกิจของครัวเรือน รวมถึงป6จจัยที่มีอิทธิพลต7อศักยภาพในการออม เพื่อ
เปQนแนวทางให8หน7วยงานที่เกี่ยวข8อง สามารถนําผลที่ศึกษาได8 ไปวางแผนและกําหนดนโยบายสนับสนุนให8ครัวเรือน
สามารถออมเงินได8มากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค@ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบและศักยภาพในการออมของครัวเรือนจนและครัวเรือนรวย
2. เพื่อศึกษาป6จจัยที่มีอิทธิพลต7อศักยภาพในการออมของครัวเรือนจนเปรียบเทียบกับครัวเรือนรวย
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปQนการศึกษารูปแบบและศักยภาพในการออมของครัวเรือน จําแนกตามลักษณะทาง
สังคมและเศรษฐกิจของครัวเรือนจน (กลุ7มครัวเรือนที่มีรายได8ประจําเฉลี่ยต7อคนต7อเดือนไม7เกินเปอรเซ็นไทลที่
20) และครัวเรือนรวย (กลุ7มครัวเรือนที่มีรายได8ประจําเฉลี่ยต7อคนต7อเดือนตั้งแต7เปอรเซ็นไทลที่ 80 ขึ้นไป)
รวมทั้งศึกษาป6จจัยที่มีอิทธิพลต7อศักยภาพในการออมของครัวเรือนจนและครัวเรือนรวย โดยตัวแปรอิสระ
ประกอบไปด8วย ป6จจัยด8านสังคม ได8แก7 เพศของหัวหน8าครัวเรือน อายุของหัวหน8าครัวเรือน สถานภาพสมรส
ของหัวหน8าครัวเรือน ระดับการศึกษาของหัวหน8าครัวเรือน จํานวนสมาชิกของครัวเรือน สถานะเศรษฐสังคม
ของครัวเรือน อัตราส7วนการเปQนภาระ เขตที่อยู7อาศัย ภาค และป6จจัยทางด8านเศรษฐกิจ ได8แก7 รายได8ทั้งสิ้น
เฉลี่ยต7อเดือนต7อครัวเรือน ค7าใช8จ7ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต7อเดือนต7อครัวเรือน มูลค7าหนี้สินทั้งสิ้นต7อครัวเรือน การมี
หนี้สินของครัวเรือน การเปQนเจ8าของที่อยู7อาศัย และตัวแปรตาม คือ ศักยภาพในการออม โดยใช8ข8อมูลทุติยภูมิ
(secondary data) จากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสํานักงานสถิติแห7งชาติ พ.ศ.
2560 และในการศึกษาครั้งนี้ศักยภาพในการออม คือ ครัวเรือนที่มีมูลค7าสินทรัพยทางการเงินที่ครัวเรือนเก็บ
ออมมากกว7าศู นย (มูลค7าสิ นทรัพยทางการเงินในการศึกษาครั้งนี้ป ระกอบไปด8ว ย 1.สินทรัพยทางการเงิ น
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2.สินทรัพยทางการเงินเพื่อการลงทุน และ3.สินทรัพยอื่น ๆ ) โดยไม7รวมการออมในรูปของสินทรัพยถาวร
เนื่องจากข8อมูลที่ใช8ในการศึกษาเปQนข8อมูลทุติยภูมิซึ่งมูลค7าสินทรัพยถาวรที่มีไม7ได8หักค7าเสื่อมราคา
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย ในการศึกษาครั้งนี้ใช8ข8อมูลทุติยภูมิ จากโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน ปk 2560 ของสํานักงานสถิติแห7งชาติ ซึ่งเปQนข8อมูลภาคตัดขวาง (cross section data) สําหรับการสุ7ม
ตัวอย7างของโครงการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เปQนการใช8แผนสุ7มตัวอย7างแบบ Stratified Twostage Sampling โดยมีจังหวัด เปQนสตราตัม 77 สตราตัม และในแต7ละสตราตัม (ยกเว8นกรุงเทพมหานคร) ได8ทําการ
แบ7งออกเปQน 2 สตราตัมย7อย ตามลักษณะการปกครองของกรมการปกครอง คือ ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล
แล8วทําการเลือกตัวอย7างดังนี้ การเลือกตัวอย7างขั้นที่หนึ่ง แต7ละสตราตัมย7อยทําการเลือกเขตแจงนับตัวอย7าง การ
เลือกตัวอย7างขั้นที่สอง เปQนการเลือกครัวเรือนตัวอย7างจากครัวเรือนส7วนบุคคลทั้งสิ้นในบัญชีรายชื่อครัวเรือน ซึ่งได8
จากการนับจดในแต7ละเขตแจงนับตัวอย7าง แล8วจัดเรียงรายชื่อครัวเรือนส7วนบุคคลใหม7ตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน
และประเภทครัวเรือนเชิงเศรษฐกิจ ก7อนทําการเลือกครัวเรือนตัวอย7าง ด8วยวิธีการสุ7มแบบมีระบบ โดยกําหนดขนาด
ตัวอย7าง คือ (1) ในเขตเทศบาล เลือก 15 ครัวเรือนตัวอย7างต7อเขตแจงนับ (2) นอกเขตเทศบาล เลือก 10 ครัวเรือน
ตัวอย7างต7อเขตแจงนับ โดยตัวอย7างของการสํารวจทั้ งสิ้น 52,000 ครัวเรือน ซึ่งในการศึ กษาครั้งนี้เลือกใช8ข8อมู ล
บางส7วนจากครัวเรือนที่ทําการสํารวจทั้งหมด โดยเลือกเฉพาะครัวเรือนจนและครัวเรือนรวย จํานวนตัวอย7างทั้งสิ้น
17,287 ครัวเรือน โดยกลุ7มครัวเรือนจน หมายถึง ครัวเรือนที่มีรายได8ประจําเฉลี่ยต7อคนต7อเดือนไม7เกินเปอรเซ็นไทลที่
20 และครัวเรือนรวย หมายถึง กลุ7มครัวเรือนที่มีรายได8ประจําเฉลี่ยต7อคนต7อเดือนตั้งแต7เปอรเซ็นไทลที่ 80 ขึ้นไป
2. การเก็บรวบรวม จะทําการสํารวจครัวเรือนตัวอย7างจากครัวเรือนส7วนบุคคลในทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้ง
ที่อยู7ในเขตเทศบาลและ นอกเขตเทศบาล โดยการสัมภาษณหัวหน8าครัวเรือนหรือสมาชิกที่รู8สถานะความเปQนอยู7ของ
ครัวเรือน แบบตัวต7อตัว (Face-to-face interview) ด8วยแบบสอบถามจากโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือน ปk 2560 ของสํานักงานสถิติแห7งชาติ
3. การวิเคราะหข8อมูล ในการศึกษาครั้งนี้ผู8วิจัยประมวลผลและวิเคราะหข8อมูลด8วยโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติ โดยสถิติที่ใช8ในการวิเคราะหข8อมูล ได8แก7 ความถี่ ร8อยละ ค7าเฉลี่ย ค7ามัธยฐาน ส7วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใน
การศึกษาศักยภาพและรูปแบบในการออมของครัวเรือนจนและครัวเรือนรวย และการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก
(Logistic Regression) เพื่อศึกษาป6จจัยที่มีอิทธิพลต7อศักยภาพในการออมของครัวเรือนจนเปรียบเทียบกับครัวเรือน
รวย
ผลการวิจัย
1. คุณลักษณะทั่วไปของครัวเรือนรวยและครัวเรือนจน
ลักษณะส7วนบุคคลของหัวหน8าครัวเรือนทั้งครัวเรือนจนและครัวเรือนรวยส7วนใหญ7มีหัวหน8าครัวเรือน
เปQนเพศชาย และมีสถานภาพสมรส เมื่อพิจารณาอายุเฉลี่ยของหัวหน8าครัวเรือน พบว7า หัวหน8าครัวเรือนจนจะมีอายุ
เฉลี่ย (58 ปk) มากกว7าครัวเรือนรวยประมาณ 8 ปk สําหรับการศึกษาของหัวหน8าครัวเรือน พบว7า 9 ใน 10 ของ
หัวหน8าครัวเรือนจน (ร8อยละ 93) มีการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาตอนต8นและต่ํากว7า ในขณะที่หัวหน8าครัวเรือน
รวยส7วนใหญ7มีการศึกษาสูงสุดระดับสูงกว7ามัธยมศึกษาตอนต8น (ร8อยละ 66.1) และเมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของ
ครัวเรือน ครัวเรือนจนมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนและอัตราส7วนการเปQนภาระมากกว7าครัวเรือนรวย และเมื่อ
พิจารณาสถานะเศรษฐสังคมของครัวเรือน พบว7า ครัวเรือนจนเกินครึ่งหนึ่ง (ร8อยละ 62.8) มีสถานะเศรษฐสังคมเปQน
กลุ7มผู8ไม7ได8ปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐกิจ และกลุ7มผู8ถือครองทําการเกษตร ในส7วนของครัวเรือนรวยเกือบ 1 ใน 3 (ร8อย
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ละ 31.4) มีสถานะเศรษฐสังคมของครัวเรือนเปQนกลุ7มผู8จัดการ นักวิชาการ ผู8ปฏิบัติงานวิชาชีพ และเมื่อพิจารณาเขต
ที่อยู7อาศัย พบว7า ครัวเรือนจนอาศัยอยู7นอกเขตเทศบาล (ร8อยละ 53.0) มากกว7า ในเขตเทศบาลเล็กน8อย ในขณะที่
ครัวเรือนรวย พบว7า อาศัยอยู7ในเขตเทศบาล (ร8อยละ 75.9) มากกว7านอกเขตเทศบาล ส7วนภาคที่มีครัวเรือนจนอาศัย
อยู7มากที่สุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร8อยละ 39.5) ในขณะที่ครัวเรือนรวยอาศัยอยู7มากที่สุด คือ ภาคกลาง
(ร8อยละ 27) และเมื่อพิจารณาการมีหนี้สินของครัวเรือน พบว7า ทั้งครัวเรือนจนและครัวเรือนรวยมีสัดส7วนของ
ครัวเรือนที่มีหนี้สินพอๆ กัน (ร8อยละ 45) ส7วนการเปQนเจ8าของที่อยู7อาศัย พบว7า ครัวเรือนจนมีการเปQนเจ8าของที่อยู7
อาศัยน8อยมาก เพียงร8อยละ 9.0 ในขณะที่ครัวเรือนรวยเปQนเจ8าของที่อยู7อาศัย คิดเปQนร8อยละ 31.9 และเมื่อพิจารณา
รายได8 พบว7า ครัวเรือนจนมีรายได8ทั้งสิ้นเฉลี่ย 9,323 บาทเดือนต7อครัวเรือน และครัวเรือนรวยมีรายได8ทั้งสิ้นเฉลี่ย
58,959 บาทเดือนต7อครัวเรือน ซึ่งสูงกว7าครัวเรือนจน 6.3 เท7า และครัวเรือนจนมีค7าใช8จ7ายทั้งสิ้นเฉลี่ย 11,779 บาท
เดือนต7อครัวเรือน และครัวเรือนรวยมีค7าใช8จ7ายทั้งสิ้นเฉลี่ย 36,248 บาทเดือนต7อครัวเรือน ซึ่งสูงกว7าครัวเรือนจน 3
เท7า และเมื่อพิจารณามูลค7าหนี้สินทั้งสิ้น พบว7า ครัวเรือนจนมีมูลค7าหนี้สินทั้งสิ้น 72,718 บาทต7อครัวเรือน และ
ครัวเรือนรวยมีมูลค7าหนี้สินทั้งสิ้น 508,137 บาทต7อครัวเรือน ซึ่งสูงกว7าครัวเรือนจน 7 เท7า
2. รูปแบบการออม และศักยภาพในการออมของครัวเรือนจนกับครัวเรือนรวย
เมื่อพิจารณาศักยภาพในการออมของครัวเรือนรวยและครัวเรือนจนในภาพรวม พบว7า ครัวเรือนรวยมี
ศักยภาพในการออมมากกว7าครัวเรือนจน คิดเปQนร8อยละ 97.1 เทียบกับ 91.5 และเมื่อพิจารณามูลค7าสินทรัพยทาง
การเงินที่ครัวเรือนเก็บออม พบว7า ครัวเรือนจนมีมูลค7าสินทรัพยทางการเงินที่ครัวเรือนเก็บออมทั้งสิ้น 44,261 บาท
ต7อครัวเรือน และครัวเรือนรวยมีมูลค7าสินทรัพยทางการเงินที่ครัวเรือนเก็บออมทั้งสิ้น 519,817 บาทต7อครัวเรือน ซึ่ง
สูงกว7าครัวเรือนจน 12 เท7า โดยเมื่อพิจารณารูปแบบการออม 3 อันดับแรกของครัวเรือนจน พบว7า มีศักยภาพในการ
เก็บออมในสินทรัพยทางการเงินอย7างเดียวมากที่สุด คิดเปQนร8อยละ 55.0 รองลงมาคือ มีศักยภาพในการออมใน
สินทรัพยทางการเงินและสินทรัพยอื่น ๆ คิดเปQนร8อยละ 32.9 และมีศักยภาพในการออมในสินทรัพยสินทรัพยอื่น ๆ
อย7างเดียว คิดเปQนร8อยละ 2.1 ในขณะที่ครัวเรือนรวยมีศักยภาพในการเก็บออมในสินทรัพยทางการเงินและสินทรัพย
อื่น ๆ มากที่สุด คิดเปQนร8อยละ 66.2 รองลงมาคือ มีการออมในสินทรัพยทางการเงินอย7างเดียว คิดเปQนร8อยละ 22.7
และมีศักยภาพในการออมทั้งในสินทรัพยทางการเงิน สินทรัพยเพื่อการลงทุน และสินทรัพยอื่น ๆ คิดเปQนร8อยละ 5.7
และหากพิจารณาศักยภาพในการออมของครัวเรือนจนกับครัวเรือนรวยตามลักษณะส7วนบุคคลของหัวหน8าครัวเรือน
พบว7า ครัวเรือนรวยที่มีหัวหน8าครัวเรือนเปQนเพศหญิงมีศักยภาพในการออมมากกว7าเพศชาย (ร8อยละ 97.6 และ 96.8
ตามลําดับ) ส7วนครัวเรือนจนที่มีหัวหน8าครัวเรือนเปQนเพศชายมีศักยภาพในการออมมากกว7า เพศหญิง (ร8อยละ 92.2
และ 90.2 ตามลําดับ) และเมื่อพิจารณาสถานภาพสมรส พบว7า หัวหน8าครัวเรือนรวยที่มีสถานภาพม7าย/หย7า/แยกกัน
อยู7/เคยสมรสแต7ไม7ทราบสถานภาพ มีศักยภาพในการออมมากที่สุด (ร8อยละ 97.9 ) ส7วนหัวหน8าครัวเรือนจนที่มี
สถานภาพสมรส มีศักยภาพในการออมมากที่สุด (ร8อยละ 92.2) และเมื่อพิจารณาสถานะเศรษฐสังคมของครัวเรือน
พบว7า ทั้ งครัวเรือนรวยและครั วเรือนจนที่มีสถานะเศรษฐสังคม กลุ7มผู8 ถือครองทําการเกษตรมีศักยภาพในการ
ออมมากที่สุด (ร8อยละ 98.9 และร8อยละ 95.1 ตามลําดับ) รองลงมาคือ ผู8ประกอบธุรกิจที่มีลูกจ8าง (ร8อยละ 98.6
และร8อยละ 94.8 ตามลําดับ) และกลุ7มผู8จัดการ/นักวิชาการ/ ผู8ปฏิบัติงานวิชาชีพ (ร8อยละ 98.1 และร8อยละ 92.2
ตามลําดับ) และเมื่อพิจารณาภาค พบว7า ครัวเรือนรวยที่อาศัยอยู7ภาคเหนือ มีศักยภาพในการออมมากที่สุด (ร8อยละ
99.5) รองลงมา คือ ภาคใต8 (ร8อยละ 98.5) ส7วนครัวเรือนจนที่อาศัยอยู7ภาคใต8 มีศักยภาพในการออมมากที่สุด
(ร8อยละ 95.1) รองลงมา คื อ ภาคเหนือ (ร8 อยละ 93.8) และเมื่อพิจารณาการมี หนี้ สินของครั วเรื อน พบว7า ทั้ ง
ครัวเรือนรวยและครัวเรือนจน ครัวเรือนที่มีหนี้สินจะมีศักยภาพในการออมมากกว7าครัวเรือนที่ไม7มีหนี้สิน (ร8อยละ
97.7 และร8อยละ 92.4 ตามลําดับ) และเมื่อพิจารณาการมีที่อยู7อาศัยของครัวเรือน พบว7า ทั้งครัวเรือนรวยและ
ครัวเรือนจน ครัวเรือนที่เปQนเจ8าของที่อยู7อาศัยมีศักยภาพในการออมมากกว7าครัวเรือนที่ไม7เปQนเจ8าของที่อยู7อาศัย
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(ร8อยละ 98.1 และ ร8อยละ91.1 ตามลําดับ) และเมื่อพิจารณารายได8ทั้งสิ้นเฉลี่ยต7อเดือนต7อครัวเรือน พบว7า ทั้ง
ครัวเรือนรวยและครัวเรือนจนที่มีรายได8ทั้งสิ้นเฉลี่ยต7อเดือนต7อครัวเรือนมากกว7าค7ามัธยฐานของประเทศ (Median :
17,167) มีศักยภาพในการออมมากกว7าครัวเรือนที่มีรายได8ทั้งสิ้นต่ํากว7าค7ามัธยฐานของประเทศ (ร8อยละ 97.4 และ
ร8อยละ 94.7 ตามลําดับ) และเมื่อพิจารณาค7าใช8จ7ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต7อเดือนต7อครัวเรือน พบว7า ทั้งครัวเรือนรวยและ
ครัวเรือนจนที่มีค7าใช8จ7ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต7อเดือนต7อครัวเรือนมากกว7ามัธยฐานของประเทศ (Median : 15,313) มี
ศักยภาพในการออมมากกว7าครัวเรือนที่มีค7าใช8จ7ายทั้งสิ้นต่ํากว7าค7ามัธยฐานของประเทศ (ร8อยละ 97.4 และร8อยละ
95.5 ตามลําดับ) และเมื่อพิจารณามูลค7าหนี้สินทั้งสิ้นต7อครัวเรือน พบว7า ทั้งครัวเรือนรวยและครัวเรือนจนที่มีมูลค7า
หนี้สินทั้งสิ้นต7อครัวเรือน มากกว7าค7ามัธยฐานของประเทศ (Median : 10,000) มีศักยภาพในการออมมากกว7า
ครัวเรือนที่มีมูลค7าหนี้สินทั้งสิ้นต่ํากว7าค7ามัธยฐานของประเทศ (ร8อยละ 97.8 และร8อยละ 92.9 ตามลําดับ)
ตารางที่ 1 ตารางสรุปผลการวิเคราะหตัวแปรที่มีอิทธิพลต7อศักยภาพในการออมของครัวเรือนจนและครัวเรือนรวย
ตัวแปร

ครัวเรือนจน
b
Odds Ratio

ปจจัยทางสังคม
เพศ (ชาย : อHางอิง)
หญิง
สถานภาพสมรส (สมรส : อHางอิง)
ม7าย/หย7า/แยกกันอยู7/เคยสมรสแต7ไม7ทราบ
- 0.292*
0.747
สถานภาพ
สถานะเศรษฐสังคมของครัวเรือน (ผูHไมไดHปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐกิจ : อHางอิง)
ผู8ถือครองทําการเกษตร
ผู8ประกอบธุรกิจที่ไม7มีลูกจ8าง
- 0.383*
0.682
เสมียน พนักงานขายและให8บริการ
- 0.673***
0.510
แรงงานทั่วไป
- 0.496**
0.609
ผู8ปฏิบัติงานในโรงงานในกระบวนการผลิต/ก7อสร8าง/
- 0.556***
0.574
เหมืองแร7
ภาค (กทม.และปริมณฑล : อHางอิง)
กลาง
0.964**
2.623
เหนือ
1.213***
3.364
ใต8
1.497***
4.470
อายุ
อัตราสวนการเปQนภาระ
- 0.206***
0.814
ปจจัยดHานเศรษฐกิจ
รายไดHทั้งสิ้นเฉลี่ยตอเดือน
0.016*
1.016
ตอครัวเรือน (พันบาท)
คาใชHจายทั้งสิ้นเฉลี่ยตอเดือน
0.074***
1.076
ตอครัวเรือน (พันบาท)
Constant
1.067**
Model chi-square
229.831***
-2 Log Likelihood
3751.204
Nagelkerke R Square
7.4%
n
8,643

ครัวเรือนรวย
b
Odds Ratio
0.487**

1.627

1.333*

3.793

-1.010***
1.807***

0.364
6.093

0.015*

1.015

1.850**
229.062***
1792.814
12.7%
8,644

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ***มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.001*
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3. ป6จจัยที่มีอิทธิพลต7อศักยภาพในการออมของครัวเรือนจนและครัวเรือนรวย
การวิเ คราะหป6 จจั ยที่ มีอิทธิ พลต7อศั กยภาพในการออมของครั วเรื อนจนและครัว เรื อนรวย โดย
พิจารณาร7วมกันระหว7างป6จจัยทางด8านสังคม และป6จจัยทางด8านเศรษฐกิจพร8อม ๆ กัน โดยใช8การวิเคราะห
การถดถอยโลจิสติก ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ใช8ตัวแปรทั้งหมด 14 ตัว จากตารางที่ 1 พบว7า ครัวเรือนจนมีทั้งป6จจัย
ทางด8านสังคมและเศรษฐกิจ จํานวน 6 ตัวแปร ที่มีอิทธิพลต7อศักยภาพในการออมของครัวเรือนจน อย7างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ได8แก7 สถานภาพสมรสของหัวหน8าครัวเรือน อัตราส7วนการเปQนภาระ สถานะเศรษฐ
สั งคมของครั ว เรื อน ภาค รายได8 ทั้ง สิ้ น เฉลี่ ย ต7 อเดื อนต7 อครั ว เรื อน และค7 าใช8 จ7 า ยทั้ งสิ้ น เฉลี่ ย ต7 อเดื อ นต7 อ
ครัวเรือน กล7าวคือ
ครัวเรือนจนที่มีหัวหน8าครัวเรือนสถานภาพ ม7าย/หย7า/แยกกันอยู7/เคยสมรสแต7ไม7ทราบสถานภาพ มี
โอกาสที่จะมีศักยภาพในการออมน8อยกว7าหัวหน8าครัวเรือนสถานภาพสมรส ร8อยละ 25.3 (Odds Ratio =
0.747) อย7างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ครัวเรือนจนที่มีอัตราส7วนการเปQนภาระ (จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่ไม7ได8ทํางานและไม7มีรายได8ต7อ
จํานวนสมาชิกที่ทํางานและมีรายได8) เพิ่มขึ้น 1 หน7วย มีโอกาสที่จะมีศักยภาพในการออมลดลง ร8อยละ 18.6
(Odds Ratio = 0.814) อย7างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.001
ครั ว เรื อ นจนที่ มีส ถานะเศรษฐสั งคมของครั ว เรื อ นเปQ น กลุ7 ม เสมี ย น พนั กงานขายและให8 บ ริ การ
ผู8ปฏิบัติงานในโรงงานในกระบวนการผลิต/ก7อสร8าง/เหมืองแร7 กลุ7มแรงงานทั่วไป และกลุ7มผู8ประกอบธุรกิจที่
ไม7มีลูกจ8าง มีโอกาสที่จะมีศักยภาพในการออมน8อยกว7าครัวเรือนจนที่มีสถานะเศรษฐสังคมของครัวเรือนกลุ7มผู8
ไม7ได8ปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐกิจ ร8อยละ 49.0 (Odds Ratio = 0.510) 42.6 (Odds Ratio = 0.574) 39.1
(Odds Ratio = 0.609) และ 31.8 (Odds Ratio = 0.682) ตามลําดับ อย7างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ครั ว เรื อนจนที่ อาศั ย อยู7 ในภาคใต8 ภาคเหนื อ และภาคกลาง มี โ อกาสที่ จ ะมี ศัก ยภาพในการออม
มากกว7าครัวเรือนจนที่อาศัยอยู7กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประมาณ 4.5 (Odds Ratio = 4.470) 3.4
(Odds Ratio = 3.364) และ 2.6 เท7า (Odds Ratio = 2.623) ตามลําดับ อย7างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01
ครัวเรือนจนที่มีรายได8ทั้งสิ้นเฉลี่ยต7อเดือนต7อครัวเรือน เพิ่มขึ้น 1 พันบาท มีโอกาสที่จะมีศักยภาพใน
การออมเพิ่มขึ้นร8อยละ 0.02 (Odds Ratio=1.016) อย7างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ครัวเรือนจนที่มีค7าใช8จ7ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต7อเดือนต7อครัวเรือน เพิ่มขึ้น 1 พันบาท มีโอกาสที่จะมีศักยภาพ
ในการออมเพิ่มขึ้นร8อยละ 0.08 (Odds Ratio=1.076) อย7างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01
สําหรั บครั วเรือนรวย มีเ ฉพาะป6จจั ยทางด8านสังคมเท7า นั้นที่ มีอิทธิ พลต7 อศักยภาพในการออมของ
ครัวเรือน จํานวน 4 ตัวแปร ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 อย7างมีนัยสําคัญทางสถิติ ได8แก7 เพศของหัวหน8าครัวเรือน
อายุของหัวหน8าครัวเรือน สถานะเศรษฐสังคมของครัวเรือน และภาค กล7าวคือ
ครัวเรือนรวยที่มีหัวหน8าครัวเรือนเปQนเพศหญิง มีโอกาสที่จะมีศักยภาพในการออมมากกว7าหัวหน8า
ครัวเรือนเปQนเพศชาย 1.6 เท7า (Odds Ratio=1.627) อย7างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01
หัวหน8าครัวเรือนรวยที่มีอายุเพิ่มขึ้น 1 ปk มีโอกาสที่จะมีศักยภาพในการออมเพิ่มขึ้น ร8อยละ 2 (Odds
Ratio=1.015) อย7างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ครัวเรือนรวยที่มีสถานะเศรษฐสังคมของครัวเรือนเปQนกลุ7มผู8ถือครองทําการเกษตร มีโอกาสที่จะมี
ศักยภาพในการออมมากกว7าครัวเรือนรวยที่มีสถานะเศรษฐสังคมของครัวเรือนเปQนกลุ7มผู8ไม7ได8ปฏิบัติงานในเชิง
เศรษฐกิจ 3.8 เท7า (Odds Ratio=3.793) อย7างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
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ครัวเรือนรวยที่อาศัยอยู7ในภาคกลาง มีโอกาสที่จะมีศักยภาพในการออมน8อยกว7าครัวเรือนรวยที่อาศัย
อยู7กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร8อยละ 63.6 (Odds Ratio=0.364) อย7างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.001
ส7วนครัวเรือนรวยที่อาศัยอยู7ในภาคเหนือ มีโอกาสที่จะมีศักยภาพในการออมมากกว7าครัวเรือนรวยที่อาศัยอยู7
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 6.1 เท7า (Odds Ratio=6.093) อย7างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.001
อภิปรายผลการวิจัย
จากการเปรียบเทียบป6จจัยที่มีอิทธิพลต7อศักยภาพในการออมของครัวเรือนรวยและครัวเรือนจน ใน
การศึกษาโดยใช8การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก พบว7า ครัวเรือนรวยมีแค7ป6จจัยทางด8านสังคมเท7านั้นที่มี
อิทธิพลต7อศักยภาพในการออมของครัวเรือน ส7วนครัวเรือนจนมีทั้งป6จจัยทางด8านสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่ง
ป6จจัยทางด8านเศรษฐกิจที่มีผลต7อศักยภาพในการออมได8แก7 รายไดH ครัวเรือนจนที่มีรายได8ทั้งสิ้นเฉลี่ยต7อเดือน
ต7อครัวเรือน เพิ่มขึ้น 1 พันบาท มีโอกาสที่จะมีศักยภาพในการออมเพิ่มขึ้นร8อยละ 0.02 (Odds Ratio=1.016)
อย7างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้เนื่องมาจากการที่ครัวเรือนมีรายได8เพิ่มขึ้น แต7การบริโภคตามพื้นฐาน
ความจําเปQนยังเท7าเดิม ทําให8ครัวเรือนสามารถออมได8เพิ่มขึ้น สําหรับครัวเรือนรวยรายได8ที่เพิ่มขึ้นไม7มีผลต7อ
ศักยภาพในการออมทั้งนี้อาจเนื่องจากครัวเรือนรวยมีรายได8เหลือเพียงพอที่จะออมอยู7แล8ว ซึ่งสอดคล8องกับ
ทฤษฎีของเคนส (ชูศรี มณีพฤกษ และคณะ 2553 : 77-85) ได8อธิบายพฤติกรรมบริโภคว7า โดยเฉลี่ยแล8วคนจะ
บริโภคเพิ่มขึ้นเมื่อรายได8เพิ่มขึ้น แต7ไม7มากเท7ากับการเพิ่มของรายได8 ดังนั้นเมื่อระดับรายได8สูงขึ้น จะทําให8
ช7องว7างระหว7างรายได8กับการบริโภคมีมากขึ้นเนื่องจากครอบครัวมีป6จจัยพื้นฐานสําหรับการดํารงชีวิตเพียงพอ
แล8ว ก็จะมีเงินเหลือสามารถเก็บออมได8เพิ่มขึ้น
ป6จจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต7อศักยภาพในการออมที่เหมือนกันของครัวเรือนจนและครัวเรือนรวย คือ
ตัวแปรสถานะเศรษฐสังคมของครัวเรือน และภาค ซึ่งตัวแปรสถานะเศรษฐสังคมของครัวเรือนจะเปQนตัวบ7ง
บอกว7 า แหล7 ง รายได8 ห ลั ก ของครั ว เรื อ นมาจากการประกอบอาชี พ ใด ซึ่ ง สอดคล8 อ งกั บ ความคิ ด ของ นั ก
เศรษฐศาสตร Nicholas Kaldor พบว7า ป6จ จัยด8านแหล7 งที่มาของเงินได8เปQน ป6จจัยหนึ่งที่ มีอิทธิพลต7 อ
พฤติกรรมการออมของครัวเรือน ตามสมมติฐานของดาลดอร (Kaldor Hypothesis) กล7าวว7า ความแตกต7าง
ทางชนชั้นหรือด8านเศรษฐกิจมีผลให8การออมแตกต7างกัน (อ8างถึงใน โสภณ โรจนธํารง, 2537 : 101-107 ) ซึ่ง
เมื่อดูผลของการวิเคราะหในครัวเรือนจน พบว7า สถานะเศรษฐสังคมของครัวเรือน กลุ7มเสมียน/พนักงานขาย
และให8บริการ กลุ7มผู8ปฏิบัติงานในโรงงานในกระบวนการผลิต/ก7อสร8าง/เหมืองแร7 กลุ7มแรงงานทั่วไป และกลุ7ม
ผู8ประกอบธุรกิจที่ไม7มีลูกจ8าง มีโอกาสที่จะมีศักยภาพในการออมน8อยกว7า ครัวเรือนจนที่มีสถานะเศรษฐสังคม
ของครัวเรือนกลุ7มผู8ไม7ได8ปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐกิจ และสอดคล8องกับการศึกษาของ ดิเรก ป6ทมสิริวัฒน, สุวิมล
เฮงพัฒนา (2557:78-84) เรื่อง การออม ความมั่งคั่ง และบํานาญผู8สูงอายุของครัวเรือนไทย : การออมไม7
พอเพียงและความเหลื่อมล้ําของทรัพยสิน พบว7า กลุ7มแรงงานเกษตรและแรงงานทั่วไป (agricultural and
general worker) กลุ7มพนักงานบริการ/ขาย (sale- and service-worker) และอาชีพพื้นฐาน (basic
occupation) มีสัดส7วนออมไม7พอเพียงสูงที่สุด ร8อยละ 30-50 และกลุ7มนักวิชาชีพ (professional) มีอัตรา
การออมไม7พอเพียงน8อยกว7ากลุ7มอื่น ๆ อาจจะเพราะมีรายได8ค7อนข8างแน7นอนและรายได8สูงกว7า ในขณะที่
ครัวเรือนรวยกลุ7มสถานะเศรษฐสังคมของครัวเรือนที่มีผลต7อศั กยภาพการออม คือ กลุ7มครัวเรือนรวยที่ มี
สถานะเศรษฐสังคมเปQนผู8ถือครองทําการเกษตร มีโอกาสที่จะมีศักยภาพในการออมมากกว7าครัวเรือนรวยที่มี
สถานะเศรษฐสังคมของครัว เรื อนเปQ นกลุ7มผู8ไม7ป ฏิบั ติงานในเชิ งเศรษฐกิจ ทั้ งนี้ เนื่ องมาจาก ผู8ถือครองทํ า
การเกษตรในครัวเรือนรวยเปQนผู8ถือครองทําการเกษตรรายใหญ7ที่มีเนื้อที่ถือครองตั้งแต7 10 ไร7ขึ้นไปและเปQน
เจ8าของที่ดินจึงมีค7าใช8จ7ายในการผลิตต่ําจึงอาจทําให8มีโอกาสออมสูงกว7ากลุ7มผู8ไม7ปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐกิจ ซึ่ง
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ส7วนใหญ7เปQนผู8เกษียณอายุการทํางานแล8ว สวนในดHานของภาคหรือพื้นที่ที่ครัวเรือนอาศัยอยู7 พบว7า ครัวเรือน
จนที่อาศัยอยู7ในภาคใต8 ภาคเหนือ และภาคกลาง มีโอกาสที่จะมีศักยภาพในการออมมากกว7าครัวเรือนจนที่
อาศัยอยู7กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สําหรับในครัวเรือนรวย พบว7า ครัวเรือนที่อาศัยอยู7ในภาคกลาง มี
โอกาสที่ จ ะมี ศักยภาพในการออมน8 อยกว7 า ครั ว เรื อ นรวยที่ อาศั ย อยู7 กรุ ง เทพมหานครและปริ มณฑล ส7 ว น
ครัวเรือนรวยที่ อาศัยอยู7ในภาคเหนือ มีโอกาสที่จะมีศักยภาพในการออมมากกว7าครัวเรือนรวยที่อาศัยอยู7
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากค7าครองชีพในการดํารงชีวิตที่ถูกกว7า รวมถึงครัวเรือนใน
ต7 า งจั ง หวั ด สามารถปลู ก หรื อ หาวั ต ถุ ดิ บ ในการประกอบอาหารเองได8 โ ดยที่ ไม7 ต8 อ งซื้ อ ซึ่ ง สอดคล8 อ งกั บ
การศึกษาของ ดิเรก ป6ทมสิริวัฒน, สุวิมล เฮงพัฒนา (2557:78-84) เรื่อง การออม ความมั่งคั่ง และบํานาญ
ผู8สูงอายุของครัวเรือนไทย : การออมไม7พอเพียงและความเหลื่อมล้ําของทรัพยสิน พบว7า แม8ว7ามีครัวเรือน
ยากจนในเขตชนบทจะมีรายได8น8อย แต7ค7าครองชีพต่ํา และมีโอกาสประหยัดรายจ7ายด8วยการบริโภคพืชผักสวน
ครัวโดยไม7ต8องเสียเงิน แต7วิถีชีวิตของครัวเรือนยากจนในเมือง จําเปQนต8อง “ใช8เงินตรา” ในการดํารงชีพ
ป6จจัยทางด8านสังคมที่มีอิทธิพลต7อศักยภาพการออมของครัวเรือนจนอย7างเดียว ได8แก7 อัตราส7วนการ
เปQนภาระ สถานภาพสมรสของหัวหนHาครัวเรือน ซึ่งครัวเรือนจนที่มีหัวหน8าครัวเรือนสถานภาพ ม7าย/หย7า/
แยกกันอยู7/เคยสมรสแต7ไม7ทราบสถานภาพ มีโอกาสที่จะมีศักยภาพในการออมน8อยกว7 าหัวหน8าครัวเรือน
สถานภาพสมรส ทั้งนี้อาจเนื่องจากการขาดคู7ชีวิตในการปรึกษาหารือการวางแผนอนาคต จึงทําให8คนกลุ7มนี้มี
โอกาสในการออมน8อยกว7า ซึ่งสอดคล8องกับการศึกษาของชลธิชา อัศวนิรันดร (2552 : 69-72 ) เรื่อง การออม
เพื่อความมั่นคงยามสูงวัย พบว7า ผู8ที่มีสถานภาพสมรสกําลังสมรสมีระดับการออมที่สูงกว7าผู8ที่มีสถานภาพโสด
และเคยสมรส อัตราสวนการเปQนภาระเพิ่มขึ้น 1 หน7วยทําให8ครัวเรือนจนมีโอกาสที่จะมีศักยภาพในการออม
ลดลง เนื่องจากครัวเรือนต8องรับภาระค7าใช8จ7ายเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล8องกับการศึกษาของ (โสภณ โรจนธํารง,
2537 : 101-107 ) เรื่อง ป6จจัยที่กําหนดพฤติกรรมการออมของครัวเรือน พบว7า จํานวนผู8พึ่งพิงเปQนภาระแก7
ครัวเรือนต8องให8ความอุปการะเลี้ยงดู ทําให8รายจ7ายของครัวเรือนเพิ่มขึ้นหรือในทางตรงกันข8ามบุคคลในวัย
ทํางานมีความโน8มเอียงที่จะออมสูง ดังนั้น หากอัตราส7วนประชากรในวัยทํางานสูงขึ้นจะมีผลให8อัตราการออม
ของครัวเรือนโดยรวมสูงขึ้น
ป6จจัยทางด8านสังคมที่มีอิทธิพลต7อศักยภาพการออมของครัว เรือนรวยอย7างเดี ยว ได8แก7 เพศของ
หัวหนHาครัวเรือน โดยครัวเรือนรวยที่มีหัวหน8าครัวเรือนเปQนเพศหญิง มีโอกาสที่จะมีศักยภาพในการออม
มากกว7าหัวหน8าครัวเรือนเปQนเพศชาย ทั้งนี้อาจเนื่องจาก มีความละเอียด รอบคอบ และระมัดระวังการใช8จ7าย
มากกว7าชาย ซึ่งสอดคล8องกับการศึกษาของดิเรก ป6ทมสิริวัฒน,สุวิมล เฮงพัฒนา (2557:78-84) เรื่อง การ
ออม ความมั่งคั่ง และบํานาญผู8สูงอายุของครัวเรือนไทย: การออมไม7พอเพียงและความเหลื่อมล้ําของทรัพยสิน
พบว7 า หั ว หน8 า ครั ว เรื อนเพศหญิ ง มี ค วามน7 า จะเปQ น ที่ จ ะเกิ ด ป6 ญ หา “การออมติ ด ลบ” น8 อยกว7 า เพศชาย
สําหรับอายุของหัวหนHาครัวเรือนรวยหากมีอายุเพิ่มขึ้น 1 ปk ทําให8ครัวเรือนรวยมีโอกาสที่จะมีศักยภาพในการ
ออมเพิ่มขึ้น ร8อยละ 2 (odd=1.015) อย7างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจากทฤษฎีการบริโภคในวงจร
ชีวิต (Life cycle Theory of consumption) ที่พบว7า โดยทั่วไปบุคคลมักจะมีรายได8ค7อนข8างต่ําเมื่อเริ่มต8น
ชีวิต ซึ่งบุคคลจะมีรายได8สูงเมื่ออยู7ในวัยกลางคนทําให8เกิดการออม และช7วงบั้นปลายชีวิตหรือเกษียณอายุจะ
เปQนช7วงที่นําเงินออมที่สะสมไว8มาใช8ในชีวิตประจําวัน
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ขHอเสนอแนะ
1. ข8อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช8งาน
จากการศึกษา พบว7า รายได8มีอิทธิพลต7อศักยภาพในการออม ดังนั้นรัฐบาลหรือหน7วยงานที่เกี่ยวข8อง
ควรส7งเสริมให8ครัวเรือนมีอาชีพเสริม เพื่อเปQนการเพิ่มรายได8อีกช7องทางหนึ่งของครัวเรือนเพื่อให8ครัวเรือนมีศักยภาพ
ในการออมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะครัวเรือนจนที่มีลักษณะดังนี้ 1) หัวหน8าครัวเรือนสถานภาพ ม7าย/หย7า/แยกกันอยู7/เคย
สมรสแต7ไม7ทราบสถานภาพ 2) อัตราส7วนการเปQนภาระในครัวเรือนสูง 3) มีรายได8หลักของครัวเรือนเกิดจากการ
ประกอบอาชีพ กลุ7มเสมียน พนักงานขายและให8บริการ ผู8ปฏิบัติงานในโรงงานในกระบวนการผลิต/ก7อสร8าง/เหมืองแร7
กลุ7มแรงงานทั่วไป กลุ7มผู8ประกอบธุรกิจที่ไม7มีลูกจ8าง 4) อาศัยอยู7ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเปQนกลุ7มที่มี
โอกาสที่จะมีศักยภาพในการออมต่ํา
2. ข8อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต7อไป
เนื่องจากข8อมูลที่นํามาใช8เปQนข8อมูลทุติยภูมิ จึงมีข8อจํากัดด8านตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งหากผู8วิจัยมีการ
เก็บรวบรวมข8อมูลเองควรนําตัวแปรอื่น ๆ มาใช8ในการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อสามารถอธิบายป6จจัยที่มีอิทธิพลต7อ
ศักยภาพการออมของครัวเรือนได8มากขึ้น เช7น พฤติกรรมการออม ทักษะความรู8ทางด8านการเงิน ทัศนคติทาง
การเงิน เปQนต8น
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