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ในปจจุบันทฤษฎีรายไดถาวรในวงจรชีวิต (Life Cycle – Permanent Income Hypothesis) ไดถูก
นํามาใชเปนบรรทัดฐานในการศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภค การออม และ การกูยืมเงินของผูบริโภคใน
ชวงเวลาตางๆอยางแพรหลาย เพื่อเปนการยืนยันวาทฤษฎีนี้เหมาะสําหรับที่จะนํามาใชในการอธิบาย
พฤติกรรมการบริโภคของครัวเรือนไทย ดังนั้น การศึกษานี้จึงมุงเนนที่จะทดสอบทฤษฎีดังกลาววามีอิทธิพล
ตอการกําหนดการบริโภคของครัวเรือนไทยอยางมีนัยสําคัญหรือไม ทั้งนี้ ยังไดทําการทดสอบสมมติฐาน
แยงในกรณีที่ครัวเรือนไทยประสบกับปญหาขอจํากัดทางดานสภาพคลอง (Liquidity Constraints) 

การศึกษาไดใชขอมูลการสํารวจครัวเรือนระดับจุลภาค (Microeconomic Data) หรือขอมูลรายงาน
การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนระหวางป พ.ศ. 2531-2545 มาทดสอบความมีนัยสําคัญ
ของสมการ Euler Equation ของครัวเรือนไทยภายใตเงื่อนไขทั่วไป (General Form) ที่กําหนดใหระดับการ
ใชจายในสินคาคงทนและความสามารถในการเขาถึงแหลงเงินกูสามารถที่จะมีผลกระทบตอการบริโภคของ
ครัวเรือนได ทั้งนี้ เพื่อกอใหเกิดกรณีเปรียบเทียบสําหรับการตีความผลที่ไดจากการผอนปรนขอจํากัด
ทางดานสภาพคลอง การศึกษาไดแบงครัวเรือนออกเปน 2 กลุมตามเกณฑความสามารถในการเขาถึงแหลง
เงินทุนในระบบสถาบันการเงิน  

ผลการศึกษาพบวา ครัวเรือนไทยมีลักษณะการบริโภคสอดคลองกับทฤษฎีรายไดถาวรในวงจรชีวิต
และมีผูบริโภคบางกลุมที่ประสบกับปญหาขอจํากัดทางดานสภาพคลอง กลุมครัวเรือนดังกลาวไมสามารถที่
จะรักษาระดับการบริโภคใหอยูในเกณฑที่กอใหเกิดอรรถประโยชนสูงสุดตลอดชวงอายุได ทั้งนี้ กลุม
ผูบริโภคดังกลาวไดแกครัวเรือนที่มีรายไดต่ํากวา 5 เทาของเสนความยากจน  

                                                        
∗ ผูเขียนขอขอบคุณ ผศ.ดร. บังอร ทับทมิทอง ผศ.ดร. จูน เจริญเสียง และ อ.ดร. จันทรทิพย บุญประกายแกว ทีไ่ดใหขอวิจารณ
และคําแนะนําทีม่ปีระโยชนตอการปรับปรุงงานวิจัย ขอขอบคุณ ดร. อิสริยา บุญญะศิริ ดร. เกียรติพงศ อริยปรัชญา อ.ธานี 
ชัยวัฒน คุณกฤษดา บํารุงวงศ และ คุณธีรพงษ ประพจนาภรณ สําหรับคําแนะนําทางดานขอมูลที่ใชในการศึกษา และ
ขอขอบคุณคณะบรรณาธิการการประชุมวิชาการระดบัชาติของนักเศรษฐศาสตรที่ไดใหคําแนะนําขอปรับปรุงจุดบกพรองตางๆ
ในงานวิจัยฉบบัเบื้องตน  ความผิดพลาดสวนอ่ืนที่ยังอาจหลงเหลืออยูคณะผูวิจัยขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว  
** หากมีขอวิจารณประการใดกรุณาติดตอที่ somprawin.m@chula.ac.th หรือ witoon12@yahoo.com    



 2

1. บทนํา 
 

การบริโภคภาคเอกชน หรือ การบริโภคภาคครัวเรือนนับเปนหนึ่งในองคประกอบ
สําคัญของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ทั้งนี้การบริโภคภาคเอกชนของประเทศไทยในป 
พ.ศ. 2548 มีมูลคา 4,043.42 พันลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 56.92 ของผลิตภัณฑมวลรวม
ท้ังหมดจึงทําใหการบริโภคภาคเอกชนเปนปจจัยสําคัญตอการกําหนดอัตราการเจริญเติบโตและ
เสถียรภาพของเศรษฐกิจในระยะสั้น ท้ังนี้ สามารถสังเกตไดวากอนการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป 
พ.ศ. 2540 (ดูรูปที่ 1) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง แตภายหลังจาก
การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศเริ่มเกิดการชะลอตัว จนในที่สุดเมื่อป 
พ.ศ. 2541 ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศไทยเกิดการหดตัวอยางเห็นไดชัด จึงทําใหรัฐบาล
มุงเนนที่จะดําเนินการใหเศรษฐกิจของประเทศเกิดการขยายตัวข้ึนอีกครั้ง โดยการใชมาตรการ
และนโยบายตางๆ ซึ่งหนึ่งในนโยบายการกระตุนเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก นโยบายกระตุนการ
ใชจายเพ่ือการบริโภคภาคครัวเรือนเพ่ือใหประชาชนเพิ่มการจับจายใชสอย เชน นโยบายการ
ลดอัตราดอกเบี้ย นโยบายการลดหยอนคาธรรมเนียมตางๆ นโยบายการลดภาษี เปนตน ซึ่ง
มาตรการดังกลาวเหลานี้สามารถกระตุนใหเกิดการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะสั้นได ซึ่งจะ
เห็นไดวาตั้งแตป พ.ศ. 2543 เปนตนมา เศรษฐกิจของประเทศไทยเกิดการขยายตัวอีกครั้งพรอม
กับการใชจายภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้น 

เนื่องจาก การบริโภคภาคเอกชนมีความสําคัญอยางยิ่งตอระบบเศรษฐกิจมหภาคตามที่
กลาวมาขางตน นักเศรษฐศาสตรจึงใหความสนใจในการศึกษาและพยายามอธิบายพฤติกรรม
การบริโภคซึ่งเปนองคประกอบสําคัญของระบบเศรษฐกิจตั้งแตอดีตเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ซึ่ง
แนวคิดทางทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริโภคไดมีการพัฒนาและทําการศึกษากันมาอยางตอเนื่อง 
หนึ่งในทฤษฎีการบริโภคที่สําคัญซึ่งไดถูกกลาวอางอิงสําหรับการศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
ในเศรษฐกิจมหภาคไดแก ทฤษฎีการบริโภคแบบรายไดถาวรในวงจรชีวิต (Life Cycle – 
Permanent Income Hypothesis) ซึ่งไดถูกพัฒนาขึ้นโดย Franco Modigliani และ Richard 
Brumberg ในป ค.ศ. 1954 และ Milton Friedman ในป ค.ศ. 1957 โดยแนวคิดพื้นฐานที่สําคัญ
ของทฤษฎีรายไดถาวรในวงจรชีวิตกลาววา ผูบริโภคเปนผูที่มองการณไกลและมีเหตุผล 
(Forward looking) ดังนั้นการตัดสินใจเลือกระดับการบริโภคของผูบริโภค ณ เวลาหนึ่งจะ
ข้ึนอยูกับรายไดเฉลี่ยตลอดชวงชีวิตของผูบริโภคมิไดข้ึนอยูกับเฉพาะรายไดในขณะเวลา
เดียวกันกับการบริโภคเทานั้น อยางไรก็ตามระดับรายไดของผูบริโภคจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
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ชวงชีวิตซึ่งอาจไมสอดคลองกับระดับการบริโภคตลอดชวงชีวิตที่ผูบริโภคกําหนดไวได 
เพราะฉะนั้น ผูบริโภคจะตองทําการถายโอนทรัพยากรท่ีใชสําหรับการบริโภคในงวดเวลาตางๆ
เพื่อใหระดับการบริโภคของตนอยูในระดับท่ีกําหนดไวได ดังนั้น สมมติฐานที่สําคัญอีก
ประการหนึ่งไดแก ผูบริโภคสามารถกูยืมเงินเพื่อนํามารักษาระดับการบริโภคไดตลอดชวงชีวิต 
(Perfect capital market) เชน ผูบริโภคท่ีอยูในวัยเริ่มตนทํางานจะมีรายไดไมเพียงพอตอการ
บริโภคผูบริโภคจึงตองกูยืมเงินเพื่อชดเชยรายไดที่ไมเพียงพอดังกลาว แตเมื่อผูบริโภคทํางาน
ไปเรื่อยๆระดับรายไดจะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งรายไดที่ไดรับเพียงพอตอการบริโภคและมีมากพอ
จนกระทั่งผูบริโภคสามารถนํารายไดที่มากกวาการบริโภคมาชําระหนี้สินที่กูยืมในชวงเริ่มตน
ของการทํางานและสามารถเก็บออมเพื่อไวใชจายในวัยเกษียณได เปนตน 
 

 
รูปท่ี 1 การบริโภคภาคเอกชนเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศไทย 
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ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 

 
งานวิจัยจํานวนมากไดนําทฤษฎีการบริโภคแบบรายไดถาวรในวงจรชีวิตมาใชในการ

อธิบายพฤติกรรมทางเศรษฐกิจอยางกวางขวางทั้งในและตางประเทศ เชน การอธิบายถึงการ
เกิดภาระหนี้สินภาคครัวเรือนของประเทศไทยในป พ.ศ. 2547 ซึ่งจัดทําโดย Yanyong 
Thaicharoen และ คณะ (2004) ซึ่งไดพยายามศึกษาถึงพฤติกรรมการกอหนี้สินของครัวเรือน
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ไทยโดยกําหนดสมมติฐานวา ครัวเรือนของประเทศไทยมีพฤติกรรมการบริโภคแบบรายได
ถาวรในวงจรชีวิต ดังนั้น การกอหน้ีสินภาคครัวเรือนจึงเกิดขึ้นจากการที่ครัวเรือนคาดวาจะ
ไดรับรายไดในอนาคต เชนเดียวกับงานศึกษาของ Kobsak Pootrakul และ คณะ (2005) ซึ่ง
ทําการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมภาคครัวเรือนในประเทศไทยเมื่อป พ.ศ. 2548 โดยมี
สมมติฐานสําหรับครัวเรือนในการเลือกระหวางการออมและการบริโภคในงวดเวลาปจจุบันนั้น
มาจากการพิจารณาผลตอบแทนและรายไดท่ีตนคาดวาจะไดรับในอนาคต  

อยางไรก็ตาม นักวิจัยท่ีนําทฤษฎีการบริโภคแบบรายไดถาวรในวงจรชีวิตมาใชในการ
อธิบายพฤติกรรมผูบริโภคในระบบเศรษฐกิจไดตั้งขอสงสัยวา ทฤษฎีการบริโภคแบบรายได
ถาวรในวงจรชีวิตสามารถใชอธิบายพฤติกรรมการบริโภคไดจริงหรือไม ท้ังนี้นักวิจัยใน
ตางประเทศจํานวนมากไดพยายามทําการทดสอบเชิงประจักษเพื่อทดสอบทฤษฎีการบริโภค
แบบรายไดถาวรในวงจรชีวิต โดยงานศึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบสมมติฐานหรือทฤษฎีการ
บริโภคแบบรายไดถาวรในวงจรชีวิตเริ่มมีข้ึนในปลายทศวรรษที่ 1950 ภายหลังจากที่ 
Modigliani และ Brumberg และ Friedman ไดพัฒนาทฤษฎีน้ีข้ึน ในขณะนั้นขอมูลที่ใชใน
การศึกษายังคงเปนขอมูลอนุกรมเวลาระยะยาวซ่ึงเปนขอมูลการบริโภคมวลรวมรายป งานวิจัย
ในเชิงประจักษช้ินแรกที่มีความสําคัญในการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการบริโภคแบบรายไดถาวร
ในวงจรชีวิตในสมัยนั้นไดแก งานศึกษาของ Hall (1978) ซึ่งไดทําการศึกษาทดสอบทฤษฎีการ
บริโภคแบบรายไดถาวรในวงจรชีวิตวามีความเหมาะสมและสามารถนํามาใชอธิบายพฤติกรรม
การบริโภคไดอยางถูกตองหรือไม โดย Hall ไดใชวิธีการทางเศรษฐมิติเพื่อแยกความแตกตาง
ระหวางการบริโภคตามแบบจําลองของ Keynes และการบริโภคภายใตทฤษฎีรายไดถาวรใน
วงจรชีวิตจากขอมูลรายไดประชาชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนขอมูลแบบอนุกรมเวลา
ระยะยาว  

โดย Hall ไดประมาณการสมการ Euler Equation ซึ่งเปนผลลัพธของเงื่อนไขที่หนึ่ง 
จากการตัดสินใจเลือกการบริโภคระหวางชวงเวลาของผูบริโภค (First order condition) เพ่ือ
นํามาทดสอบสมมติฐานสําหรับการทดสอบ (Null hypothesis) กลาวคือ หากผูบริโภคกําหนด
พฤติกรรมการบริโภคภายใตทฤษฎีรายไดถาวรในวงจรชีวิตแลว ลักษณะการบริโภคของ
ผูบริโภคจะมีลักษณะเปนแบบ Random walk น่ันคือ การเปลี่ยนแปลงระดับการบริโภคจะเกิด
จาก Random Shock เทานั้น ดังนั้นระดับการบริโภคในปจจุบันและอนาคตจะถูกกําหนดและมี
คาเทากับระดับการบริโภคในอดีต ในงานศึกษาของ Hall กําหนดสมมติฐานสําหรับแบบจําลอง
วาฟงกชันอรรถประโยชนมีลักษณะแบบ Quadratic ผูบริโภคมีรายไดเปน Stochastic หรือ 
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AR(1) และภายใตแบบจําลองของ Hall ผูบริโภคไมมีขอจํากัดดานสภาพคลองหรือขอจํากัดใน
การกูยืม  ผลการศึกษาของ Hall แสดงใหเห็นวาไมสามารถปฏิเสธสมมติฐานที่วาการบริโภค
เปนไปตามทฤษฎีการบริโภคแบบรายไดถาวรในวงจรชีวิต เนื่องจากตัวแปรตางๆจากขอมูล
อนุกรมเวลาระยะยาวที่ Hall ใชในการศึกษาไมมีขอมูลใดๆในอดีตนอกจากขอมูลของการ
บริโภคเองที่เปนปจจัยกําหนดการบริโภคในปจจุบันอยางมีนัยสําคัญ  

อยางไรก็ตาม งานศึกษาของ Flavin (1981) ไมเห็นดวยกับขอสรุปของ Hall โดยได
ช้ีใหเห็นวา การเปลี่ยนแปลงระดับการบริโภคในปจจุบันและการเปลี่ยนแปลงของระดับรายได
ในอดีตนั้นมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคํญ แตมีความสัมพันธนอยกวาความสัมพันธระหวาง
การบริโภคและรายไดตามแบบจําลองของ Keynes โดยงานศึกษาในระยะเวลาตอมาจํานวน
มากเชน Blinder และ Deaton (1985) Campbell และ Deaton (1989)  Attanasio และ Weber 
(1993) เปนตน ไดสนับสนุนผลการทดสอบของ Flavin ที่วาการเปลี่ยนแปลงระดับการบริโภค
ในปจจุบันและการเปลี่ยนแปลงของระดับรายไดในอดีตมีความสัมพันธกันแตมิไดแสดงเหตุผล
ของการปฏิเสธสมมติฐานของรายไดถาวรในวงจรชีวิตไวอยางชัดเจน  

ในเวลาตอมา จึงไดมีงานวิจัยที่พยายามขยายขอบเขตการศึกษาของทฤษฎีการบริโภค
แบบรายไดถาวรในวงจรชีวิตเพื่อใหการศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคมีความถูกตอง และ
ใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด โดยสาเหตุประการหนึ่งในการปฏิเสธสมมติฐานรายได
ถาวรในวงจรชีวิตไดแกขอจํากัดดานสภาพคลอง (Liquidity constraints) หรือ ขอจํากัดในการ
กูยืม (Borrowing constraints) กลาวคือ หากผูบริโภคเผชิญกับปญหาดานขอจํากัดในการกูยืม
แลวพวกเขาจะไมสามารถกูยืมเงินจากรายไดในอนาคตเพื่อนํามารักษาระดับการบริโภคของตน
ใหคงที่ไดตามเปาหมายอรรถประโยชนสูงสุดตลอดชวงชีวิต ซึ่งขัดแยงกับขอสมมติฐานหลัก
ของทฤษฎีที่กลาววา ผูบริโภคสามารถกูยืมเงินเพื่อนํามารักษาระดับการบริโภคไดตลอดชวง
ชีวิต โดย Hayashi (1987) ไดวิเคราะหผลกระทบของขอจํากัดดานสภาพคลองที่มีตอระดับการ
บริโภควาขอจํากัดดานสภาพคลองนั้นมีลักษณะคลายกับอัตราคิดลดของผูบริโภค ซึ่งใชเปน
เครื่องมือในการเลือกการบริโภคในปจจุบันและในอนาคต กลาวคือ เมื่อผูบริโภคมีขอจํากัดดาน
สภาพคลองก็จะเหมือนกับการที่ผูบริโภคมีอัตราคิดลดเพิ่มขึ้น ซ่ึงทําใหผูบริโภคตองใช
ทรัพยากรหรือรายไดท่ีไดรับในงวดเวลาปจจุบันใหมากที่สุด เชนเดียวกับการมีขอจํากัดดาน
สภาพคลองซึ่งผูบริโภคไมสามารถใชทรัพยากรในอนาคตไดตามท่ีผูบริโภคตองการ ดังนั้น
ผูบริโภคจึงตองพยายามนําทรัพยากรที่มีอยูในงวดปจจุบันมาใชเพื่อการบริโภคใหมากที่สุด  
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งานศึกษาที่สําคัญท่ีนําขอจํากัดดานสภาพคลองมาใชสําหรับการทดสอบทฤษฎีรายได
ถาวรในวงจรชีวิต ไดแก งานศึกษาของ Zeldes (1989) ซึ่งทําการทดสอบวาสมมติฐานรายได
ถาวรในวงจรชีวิตสามารถนํามาใชอธิบายพฤติกรรมการบริโภคไดอยางเหมาะสมหรือไม โดยมี
สมมติฐานแยง (Alternative Hypothesis) วา หากทฤษฎีการบริโภคแบบรายไดถาวรในวงจร
ชีวิตไมสามารถอธิบายพฤติกรรมการบริโภคไดแลว เหตุผลของการปฏิเสธทฤษฎีดังกลาวอาจ
เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งระหวาง 1) ครัวเรือนไมไดเปนผูที่มองการณไกลและมีเหตุผล 
(Myopic) หรือ 2) ครัวเรือนมีขอจํากัดดานสภาพคลอง (Liquidity Constraints) ท้ังนี้ Zeldes ได
นําขอมูลการสํารวจพฤติกรรมรายไดและรายจายของครัวเรือน หรือขอมูล Panel Study of 
Income Dynamics (PSID) ซึ่งเปนขอมูลเชิงเศรษฐศาสตรจุลภาคของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ระหวางป ค.ศ. 1968-1982  มาใชสําหรับทดสอบสมการ Euler equation เชนเดียวกับงานศึกษา
ของ Hall ซ่ึงผลการศึกษาของ Zeldes กลาววา กลุมครัวเรือนที่ไมสามารถอธิบายพฤติกรรม
การบริโภคดวยทฤษฎีรายไดถาวรในวงจรชีวิต ไดแก ครัวเรือนที่มีทรัพยสินสุทธิคอนขางต่ําซึ่ง
มีแนวโนมที่จะมีขอจํากัดดานสภาพคลอง จึงสามารถสรุปไดวาสาเหตุของการปฏิเสธทฤษฎี
รายไดถาวรในวงจรชีวิตนั้นมากจากขอจํากัดในการกูยืมของครัวเรือน  

สําหรับงานวิจัยในประเทศไทยที่เกี่ยวของกับการทดสอบทฤษฎีฐานรายไดถาวรใน
วงจรชีวิตมีเพียงงานศึกษาของ June Nualtaranee (1992) เทานั้น โดย June Nualtaranee ไดทํา
การทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมการบริโภคของประเทศไทยโดยใชแบบจําลองและวิธี
การศึกษาเชนเดียวกับ Hall (1978) ซึ่ง June Nualtaranee ใชขอมูลรายไดประชาชาติซึ่งเปน
ขอมูลมวลรวมของประเทศไทยรายไตรมาสระหวางป พ.ศ. 2513 - 2532 ในการทดสอบ โดย
ผลการทดสอบแสดงใหเห็นวาพฤติกรรมการบริโภคของประเทศไทยนั้นเปนไปตามทฤษฎีการ
บริโภคแบบรายไดถาวรในวงจรชีวิต  

เนื่องจาก การศึกษาและเขาใจถึงพฤติกรรมของผูบริโภคนั้นมีความสําคัญเชิงนโยบาย
และการกําหนดเปาหมายทางเศรษฐกิจเปนอยางยิ่ง การตรวจสอบสมมติฐานและทฤษฎีตางๆที่
เกี่ยวของกับการอธิบายพฤติกรรมการบริโภคจึงมีความสําคัญและควรไดรับการตรวจสอบโดย
ละเอียด ดังนั้นงานวิจัยช้ินนี้จึงเห็นความสําคัญที่จะตองทําการศึกษาเพื่อทําการทดสอบ
สมมติฐานและทฤษฎีการบริโภคแบบรายไดถาวรในวงจรชีวิตซ่ึงนักวิจัยดานเศรษฐศาสตรใน
ปจจุบันนํามาใชในการศึกษาดานตางๆจํานวนมาก อาทิเชน การศึกษาดานการบริโภค การออม 
และการกอหน้ีภาคครัวเรือน เปนตน ท้ังนี้งานวิจัยช้ินนี้ไดนําขอมูลรายงานการสํารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนซึ่งเปนขอมูลเชิงเศรษฐศาสตรจุลภาค (Microeconomics 
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data) ซึ่งมีรายละเอียดและความชัดเจนมากกวาขอมูลภาคตัดขวางและขอมูลอนุกรมเวลามวล
รวม อีกทั้งงานวิจัยช้ินนี้ยังพิจารณาถึงขอจํากัดดานสภาพคลองซึ่งอาจเปนปจจัยในการ
กําหนดการบริโภคของครัวเรือนมาใชในแบบจําลอง เพื่อทดสอบวารายไดถาวรในวงจรชีวิต
และขอจํากัดดานสภาพคลองนั้นมีอิทธิพลตอการกําหนดการบริโภคของครัวเรือนในประเทศ
ไทยอยางมีนัยสําคัญหรือไม 

บทความนี้มีองคประกอบดังตอไปนี้ ในสวนแรกเปนสวนของบทนําอันไดกลาวมาแลว
น้ันอธิบายถึงความสําคัญของการศึกษาน้ี สวนท่ีสองจะนําเสนอโครงสรางแบบจําลองการ
บริโภคภายใตทฤษฎีรายไดถาวรในวงจรชีวิตและขอจํากัดดานสภาพคลอง สวนที่สามจะ
อธิบายถึงกระบวนการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคภาคครัวเรือนของไทยและการปรับปรุง
ขอมูลรายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเพื่อนํามาใชในการศึกษา สวน
ท่ีสี่จะนําเสนอผลการศึกษาที่ไดจากการทดสอบสมมติฐาน และในสวนสุดทายเปนการสรุปผล
การศึกษาและแสดงนัยเชิงนโยบายที่สําคัญที่ไดรับจากการศึกษานี้  
 
2. แบบจําลองการบริโภค 
 

แบบจําลองการบริโภคที่ใชในงานวิจัยช้ินนี้ มีพื้นฐานมาจากแบบจําลองการบริโภคของ 
Zeldes (1989) ซึ่งเปนแบบจําลองการแสวงหาอรรถประโยชนสูงสุดของครัวเรือนภายใต
งบประมาณตลอดชวงชีวิตและขอจํากัดดานสภาพคลอง อยางไรก็ตามการศึกษานี้ไดปรับปรุง
แบบจําลองการบริโภคของ Zeldes โดยเพิ่มตัวแปรสินคาคงทนไวในแบบจําลองเพ่ือให
แบบจําลองมีความสมบูรณในการอธิบายพฤติกรรมการบริโภคของครัวเรือนมากที่สุดเนื่องจาก
สินคาคงทนมีอิทธิพลตอการกําหนดการบริโภคสินคาโดยทั่วไป (Bernanke; 1981) และปรับ
เปลี่ยนตัวแปรบางตัวท่ีใชในแบบจําลองเพื่อใหสอดคลองกับบริบทและขอมูลของครัวเรือน
ไทย โดยสามารถอธิบายกระบวนการสรางแบบจําลองการบริโภคที่ใชในงานวิจัยช้ินนี้โดยการ
ประยุกตจากงานศึกษาดังกลาวขางตนไดดังนี้ 

แบบจําลองการบริโภคของ Zeldes น้ันเปนแบบจําลองการบริโภคแบบรายไดถาวรใน
วงจรชีวิตภายใตความไมแนนอนและครัวเรือนมีการคาดการณอยางมีเหตุผล (Rational 
expectation) โดยครัวเรือนแสวงหาอรรถประโยชนสูงสุดจากการบริโภคภายใตงบประมาณ
ระหวางชวงเวลา ท้ังนี้ ฟงกชันอรรถประโยชนนอกจากจะเปนฟงกชันของการบริโภคแลว 
Zeldes ยังเพิ่มตัวแปรดานรสนิยมของครัวเรือน (Family tastes) อันไดแก อายุของหัวหนา
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ครัวเรือน ขนาดของครัวเรือน เพ่ือใชในการอธิบายพฤติกรรมการบริโภคของครัวเรือนไดอยาง
ชัดเจนขึ้น  

สวนขอจํากัดดานสภาพคลองหรือขอจํากัดในการกูยืมที่ใชในแบบจําลองของ Zeldes 
สามารถอธิบายไดวา ขอจํากัดที่ปรากฏขึ้นมาจากการที่ครัวเรือนไมสามารถเพิ่มการบริโภคโดย
ใชรายไดที่ตนคาดวาจะไดรับในอนาคตได ดังนั้นครัวเรือนจึงใชจายไดเพียงทรัพยสินท่ีมีอยูใน
งวดเวลากอนหนารวมกับรายไดที่ไดรับในปจจุบันเทานั้น เพราะฉะนั้นเมื่อครัวเรือนมีขอจํากัด
ในการกูยืมแลวจะทําใหมูลคาปจจุบันของทรัพยสินสุทธิตลอดชวงชีวิตมีคามากกวาหรือเทากับ
ศูนยซึ่งไดกลายเปนเงื่อนไขแสดงขอจํากัดดานสภาพคลองในแบบจําลองของ Zeldes   

นอกจากนั้น Zeldes มีสมมติฐานวาอรรถประโยชนของครัวเรือนนั้นสามารถแยก
องคประกอบได โดยสามารถแบงองคประกอบไดเปนอรรถประโยชนที่ไดรับจากสินคา
ประเภทอาหาร สินคาคงทน และการพักผอน แต Zeldes ไดกําหนดวาอรรถประโยชนที่
ครัวเรือนไดรับนั้นมากจากการบริโภคสินคาประเภทอาหารเพียงอยางเดียวเทานั้น เนื่องจาก
ขอมูล PSID ท่ีใชในการวิเคราะหมีขอมูลไมเพียงพอสําหรับการศึกษา  

อยางไรก็ตาม แบบจําลองการบริโภคสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ไดเห็นความสําคัญใน
การนําสินคาคงทน (Durables goods) มาใชในแบบจําลองดวย เนื่องจากการศึกษาของ 
Bernanke (1981) ซึ่งทําการทดสอบการบริโภคของครัวเรือนวาขอจํากัดดานสภาพคลองมีผล
ตอการกําหนดการบริโภคภายใตแบบจําลองการบริโภคแบบรายไดถาวรในวงจรชีวิตหรือไม 
โดยใชขอมูลอนุกรมเวลาระยะยาว ซึ่งเก็บรวบรวมจากขอมูลรายไดและการใชจายสําหรับการ
บริโภครถยนตของครัวเรือนมาใชในการทดสอบ โดย Bernanke มีความเห็นวาสินคาคงทนเมื่อ
คิดเปนสัดสวนของการใชจายของครัวเรือนทั้งหมดแลวมีขนาดใหญกวาการบริโภคประเภทอื่น 
และสามารถกําหนดระยะเวลาในการใชจายไดงายกวาสินคาเพื่อการบริโภคทั่วไป ซึ่งผล
การศึกษาพบวา ขอจาํกัดดานสภาพคลองไมมีผลตอการกําหนดการบริโภคสินคาคงทน 
เนื่องจากครัวเรือนที่จะทําการซื้อหรือบริโภคสินคาคงทนสามารถคาดการณชวงระยะเวลาไดวา
จะซื้อสินคาในชวงเวลาใดจึงคาดการณและสามารถออมเงินเพื่อใชในการซื้อสินคาคงทนได 
และท่ีสําคัญการศึกษาพบวา การบริโภคสินคาคงทนมีผลตอการกําหนดการบริโภคโดยทั่วไป
อยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากการบริโภคสินคาคงทนจะทําใหครัวเรือนไมสามารถรักษาระดับการ
บริโภคตลอดชวงชีวิตของตนใหคงท่ีได เพราะครัวเรือนจะตองนําทรัพยากรบางสวนจากการ
บริโภคสินคาทั่วไปมาใชจายเพ่ือการบริโภคสินคาท่ัวไป 
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ดังนั้น แบบจําลองที่ใชในการศึกษานี้จึงเปนแบบจําลองการบริโภคที่ฟงกชัน
อรรถประโยชนถูกกําหนดโดย 1) การบริโภคสินคาโดยทั่วไปซึ่งมีความแตกตางจากขอมูลการ
บริโภคในงานศึกษาของ Zeldes (1989) ซ่ึงใชขอมูลสินคาประเภทอาหารเพียงอยางเดียวใน
การศึกษา 2) การบริโภคสินคาคงทนซึ่งใชรถยนตเปนตัวแทนของสินคาคงทนเชนเดียวกับงาน
ศึกษาของ Bernanke (1981) และ 3) รสนิยมของครัวเรือนเพื่อใหสามารถแสดงสวน
เปลี่ยนแปลงของระดับการบริโภคที่เกิดจากพฤติกรรมและรสนิยมของครัวเรือนที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามชวงเวลา ซึ่งรูปแบบของแบบจําลองจะใชฟงกชันอรรถประโยชนที่ Zeldes ไดเสนอแนะ
ไวในกรณีที่สินคาคงทนไดถูกนํามาใชในแบบจําลอง 

ทั้งนี้ สามารถแสดงแบบจําลองการบริโภคภายใตสมมติฐานรายไดถาวรและขอจํากัด
ดานสภาพคลองตามแบบจําลองที่ Zeldes เสนอแนะไดดังนี้ 
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tit mDCuEU ;;
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                     (1) 

Subject to ( ) itittitiit CYArA −++= −− 1,1,1                            (2) 

,0≥itA  0, , 1t T= −…                            (3) 
 

โดย )(•U  คือฟงกชันอรรถประโยชนตลอดชวงชีวิตของครัวเรือน  (Life time utility 
function) ซ่ึงมีสมมติฐานวาฟงกชันอรรถประโยชนตลอดชวงชีวิตของครัวเรือนนั้นเกิดจาก
ผลรวมของฟงกชันอรรถประโยชน ณ งวดเวลาใดๆ (Instantaneous utility function) หรือ 

)(•u  ภายใตการคาดการณอยางมีเหตุผล (Rational expectation) ซ่ึงแสดงโดยเครื่องหมาย 
[ ]•tE  หรือกลาวไดวาการตัดสินใจเลือกการบริโภคของครัวเรือนตลอดชวงชีวิตนั้นจะใชขอมูล

ท่ีมีอยูทั้งหมดในปจจุบันเพื่อทําการตัดสินใจ ท้ังนี้ฟงกชัน )(•u  มีลักษณะเปนฟงกชันแบบ 
Concave ซึ่งเมื่อครัวเรือนทําการบริโภคมากขึ้นจะทําใหอรรถประโยชนของครัวเรือนเพ่ิม
สูงขึ้นแตเพิ่มสูงขึ้นในอัตราที่ลดลง ( )0)(,0)( <•′′>•′ uu  โดยปจจัยที่กําหนดอรรถประโยชน
ของครัวเรือนประกอบดวย itC  หรือระดับการบริโภคสินคาทั่วไป itmD  หรือการใชประโยชน
จากสินคาคงทนซึ่ง m  แสดงถึงคาสัมประสิทธิ์ท่ีแสดงสัดสวนกระแสการใชประโยชนจาก
สินคาคงทนหรือ itD  และ itΘ  หรือรสนิยมของครัวเรือน สวน ρ  คืออัตราคิดลด (Discount 
rate) ของฟงกชันอรรถประโยชนในแตละชวงเวลา (Time preference) ซึ่งสะทอนถึงระดับ
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ความอดทนของครัวเรือนตอการเลือกที่จะบริโภคในชวงเวลานั้นๆหรือจะรอเพื่อบริโภคใน
อนาคต ดังนั้นเมื่อ ρ  มีคาสูงก็ยอมแสดงวาครัวเรือนมีความอดทนในการรอเพื่อการบริโภคใน
อนาคตต่ํา (Impatient) แตถา ρ  มีคาต่ําแสดงวาครัวเรือนมีความอดทนในการรอเพื่อการ
บริโภคในอนาคตสูง (Patient) เพราะฉะนั้น ฟงกชันอรรถประโยชนตลอดชวงชีวิตของ
ครัวเรือน คืออรรถประโยชนที่ครัวเรือนไดรับในแตละชวงเวลาถวงน้ําหนักดวยความอดทน 

สมการ (2) คืองบประมาณระหวางชวงเวลาของครัวเรือน โดย itA  คือทรัพยสินสุทธิ ณ 
สิ้นงวดเวลาใดเวลาหนึ่งของครัวเรือน  จากสมการงบประมาณระหวางชวงเวลาของครัวเรือน
แสดงใหเห็นวาครัวเรือนจะทําการตัดสินใจในการบริโภค ณ งวดเวลาปจจุบัน หรือจะชะลอ
การบริโภคและนําไปออมเพื่อรับผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ย itr  หรือ อัตราผลตอบแทนที่
ครัวเรือน i  ไดรับจากทรัพยสินสุทธิระหวางชวงเวลา t  ถึง 1+t  สวนสมการ (3) อธิบายถึง
ขอจํากัดดานสภาพคลองของครัวเรือนซึ่งแสดงโดยมูลคาทรัพยสินสุทธิ ทั้งนี้ ครัวเรือนใดที่ไม
สามารถกูยืมเงินจากรายไดในอนาคตเพื่อนํามาใชจายเพ่ือการบริโภคในปจจุบันไดยอมแสดงได
วาความสามารถในการบริโภคของครัวเรือนมีคาเทากับทรัพยสินในงวดเวลากอนหนาบวกดวย
รายไดในปจจุบันจึงทําใหมูลคาปจจุบันของทรัพยสินตลอดชวงชีวิตมีคามากกวาศูนย 

ทั้งนี้ ครัวเรือนจะพยายามแสวงหาอรรถประโยชนสูงสุดภายใตเง่ือนไขของสมการ (1) 
- (3) ซึ่งสามารถหาคําตอบของสมการไดโดยวิธีการ Dynamic Programming และนําวิธีการ
เงื่อนไขที่หนึ่งของ Kuhn-Tucker (Kuhn-Tucker First-order conditions) มาใชเปนเครื่องมือ
เพื่อชวยในการแกปญหาในกรณีท่ีสมการขอจํากัดเปนสมการแบบไมสมดุล (Inequality 
constraints) 

จากการแกปญหาของสมการสามารถแสดงสมการ  Euler equation ไดดังนี้ 
 

it
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สมการ (4) แสดงใหเห็นถึงสมการ Euler equation ภายใตแบบจําลองการบริโภค

ภายใตรายไดถาวรในวงจรชีวิตที่มีเง่ือนไขขอจํากัดดานสภาพคลอง โดยการตัดสินใจของ
ครัวเรือนภายใตสมการ Euler Equation น้ัน ครัวเรือนจะทําการตัดสินใจเพื่อเลือกระดับการ
บริโภคระหวางชวงเวลาโดยพิจารณาจากตนทุนคาเสียโอกาส หรือ อัตราดอกเบี้ย r  และ ระดับ
ความอดทนของครัวเรือนซึ่งสะทอนจากอัตราคิดลด ρ  ของครัวเรือน   
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ทั้งนี้ itλ′  หรือ Lagrange multiplier คือตัวแปรท่ีเปนราคาเงา (Shadow price) ของ
ขอจํากัดในการกูยืมซึ่งแสดงใหเห็นวาอรรถประโยชนตลอดชวงชีวิตของครัวเรือนจะเพิ่มขึ้น 
เมื่อขอจํากัดดานสภาพคลองไดรับการผอนปรน กลาวคือ เมื่อครัวเรือนไดรับการผอนปรน
ขอจํากัดในการกูยืมแลวหนึ่งหนวย ครัวเรือนจะนําเงินที่สามารถกูยืมไดเพิ่มไปบริโภคในงวด
เวลาปจจุบันแตจะลดการบริโภคในงวดเวลาอนาคตเพื่อนําเงินมาชําระหนี้ที่กูยืมในงวดเวลา
ปจจุบัน  

จากสมมติฐานของแบบจําลองที่ครัวเรือนมีขอจํากัดดานสภาพคลอง แสดงวาครัวเรือน
ไมสามารถรักษาระดับการบริโภคในปจจุบันใหเทากับการบริโภคตลอดชวงชีวิตหรือการ
บริโภคที่ครัวเรือนตองการได ดังนั้นเมื่อการบริโภคในปจจุบันนอยกวาในอนาคตแลวจะทําให
อรรถประโยชนหนวยสุดทายในงวดเวลาปจจุบันสูงกวาหรือเทากับในอนาคต เพราะฉะนั้น
ภายใตขอจํากัดดานสภาพคลองเพื่อทําใหสมการ (3.4) เกิดความสมดุลคา itλ′  จึงมีคามากกวา
หรือเทากับศูนยเสมอ 

กลาวโดยสรุป เมื่อ itλ′  มีคามากกวาศูนย ณ งวดเวลาใดๆ  แสดงวาครัวเรือนมีขอจํากัด
ในการกูยืมและมูลคาปจจุบันของทรัพยสินตลอดชวงชีวิตของครัวเรือนที่มีขอจํากัดในการกูยืม
จะมีคาเทากับศูนย เนื่องจากครัวเรือนตองพยายามใชทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยูเพ่ือรักษาระดับ
การบริโภคของตนใหคงที่ตลอดชวงชีวิตของตน  
 
3. กระบวนการศึกษาและขอมูลที่ใชในการศึกษา  
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค เพื่อทดสอบพฤติกรรมการบริโภคของครัวเรือนไทยวา
สอดคลองกับทฤษฎีรายไดถาวรในวงจรชีวิตหรือไม โดยมีสมมติฐานแยงวานอกจากการ
กําหนดพฤติกรรมการบริโภคภายใตทฤษฎีรายไดถาวรในวงจรชีวิตแลว ขอจํากัดดานสภาพ
คลองก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ครัวเรือนพิจารณาดวย ท้ังนี้การทดสอบพฤติกรรมการบริโภคนั้นจะ
ทดสอบผานสมการ Euler equation ซึ่งคํานวณจากการแกปญหาอรรถประโยชนสูงสุดของ
ครัวเรือนตามที่กลาวมาแลวในสวนที่สอง โดยสามารถอธิบายวิธีการสรางกระบวนการทดสอบ
สมมติฐานและขอมูลที่ใชสําหรับการทดสอบไดตามลําดับดังตอไปนี้  
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3.1 สมมติฐานสําหรับแบบจําลองที่ใชในการศึกษา  
การศึกษาในครั้งนี้จะตองสรางสมการลดรูป (Reduced form) สําหรับการประมาณการ

จากสมการ Euler equation ที่ไดจากแบบจําลองการบริโภคเพื่อใชในในการทดสอบสมมติฐาน
ตอไป ดังนั้นจึงไดกําหนดสมมติฐานของแบบจําลองดังตอไปนี้ 

(1) ครัวเรือนมีพฤติกรรมการตัดสินใจในการเลือกบริโภคระหวางชวงเวลาอยางมี
เหตุผล ซึ่ง Hall (1978) กลาววาครัวเรือนจะใชขอมูลที่มีอยูในปจจุบันกําหนดระดับการบริโภค
ในอนาคต ทั้งนี้ เมื่อเวลาในอนาคตมาถึงการบริโภคท่ีถูกกําหนดไวอาจมีคาเทากับหรือแตกตาง
จากที่คาดการณไวในอดีตก็อาจเปนได เนื่องจากครัวเรือนไมสามารถคาดการณเหตุการณใน
อนาคตไดอยางแมนยําซึ่งอาจมีเหตุการณที่ไมสามารถคาดการณไดเกิดขึ้น ดังนั้น สวน
เปลี่ยนแปลงของการบริโภคในอนาคตที่เกิดขึ้นกับการบริโภคที่คาดการณไวจะมีคาเทากับ
ความคาดเคลื่อนที่เกิดจากการคาดการณ (Expectation error) 

(2) ฟงกชันอรรถประโยชนของครัวเรือนมีลักษณะแบบ Constant relative risk 
aversion (CRRA) โดยฟงกชันอรรถประโยชนถูกกาํหนดโดย การบริโภคสินคาทั่วไป สินคา
คงทน และ ตัวแปรทางดานรสนิยมของครัวเรือน ซ่ึง Zeldes ไดเสนอฟงกชันอรรถประโยชน
ดังนี้ 

( ) ( ) ( )it
itit

ititit
mDC

mDCu Θ•
−

•
−

=Θ
−−

exp
11

;;
11

βα

βα

                        (5) 

โดย  
α  = คา Coefficient of relative risk aversion สําหรับการบริโภค 

สินคาทั่วไป ซึ่งกําหนดใหมีคาเทากันในทุกๆ ครัวเรือน   
β  = คา Coefficient of relative risk aversion สําหรับการบริโภค 

    สินคาคงทน ซึ่งกําหนดใหมีคาเทากันในทุกๆ ครัวเรือน 
(3) การเปลี่ยนแปลงของระดับการบริโภคระหวางงวดเวลาอันเนื่องมาจากสาเหตุอ่ืน 

นอกจากตัวแปรที่ใชในการศึกษา เชน รายได  อัตราดอกเบี้ย อัตราคิดลด อาจมาจากการ
เปลี่ยนแปลงรสนิยมของครัวเรือน (Family tastes) หรือ itΘ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงกําหนดตัว
แปรทางดานรสนิยมของครัวเรือนซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Zeldes อันประกอบดวย  
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1) ปจจัยที่สามารถสังเกตได (Observable part) ไดแก อายุของหัวหนาครัวเรือน
หรือ age  ซึ่งอาจกลาวไดวาเมื่ออายุของหัวหนาครัวเรือนเปลี่ยนแปลงจะ
สะทอนถึงอายุเฉลี่ยของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นซ่ึงอาจทําใหการบริโภคของ
ครัวเรือนเปลี่ยนแปลงดวยเชนกัน  

2) ปจจัยอ่ืนที่ไมสามารถสังเกตได (Unobservable part) ซึ่งประกอบดวยปจจัย
ตางๆดังนี้  
2.1) ปจจัยที่ทําใหการบริโภคระหวางครัวเรือนแตกตางกัน (Fixed family 

effect) หรือ iω  
2.2) ปจจัยที่ทําใหการบริโภคในแตละงวดเวลาแตกตางกัน (Fixed time 

effect) หรือ tη  
2.3) ปจจัยอ่ืนท่ีไมสามารถสังเกตไดนอกจากปจจัยใน ขอ 2.1 และ 2.2 

หรือ   itu  

ทั้งนี้สามารถแสดงฟงกชันรสนิยมของครวัเรือนไดดังนี ้

ittiititit uagebageb +++′+=Θ ηω2
10                          (6) 

 
3.2 สมการสําหรับการประมาณการ 

จากสมการ (3.4) จัดรูปสมการใหมจะได1  

( ) 11
)1)(;;(

)1)(;;( 1,1, =+
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

+Θ′

+Θ′ ++
it

ititit

ittiitti
t mDCu

rmDCu
E λ

ρ
                        (7) 

จากสมมติฐานที่ครวัเรือนมกีารคาดการณอยางมีเหตุผลแลวสามารถเขียนสมการ (7) ใหมได
ดังนี ้

( ) 1
1,1, 11

)1)(;;(

)1)(;;(
+

++ +=+
+Θ′

+Θ′
itit

ititit

ittiitti e
mDCu

rmDCu
λ

ρ
                        (8) 

โดย 1, +tie  แสดงความคาดเคลือ่นที่เกิดจากการคาดการณของครัวเรือนในการกําหนดระดับ
การบรโิภคในอนาคต 
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เพราะฉะนั้นหาก Differentiate ฟงกชันอรรถประโยชนของครัวเรือนหรือสมการ (5) 
ดวย itC  และนําไปแทนในสมการ (8) จัดรูปสมการใหมจะได 

( )
( ) 1,1

1,
1

1,1, 11
)1(

)1(exp
+−−

+
−
+

−
+ +=+

+••

+•Θ−Θ••
tiit

itit

itittititi e
DC

rDC
λ

ρβα

βα

                       (9) 

ดังนั้นหากแทนฟงกชันรสนยิมของครวัเรอืนหรือสมการ (6) ในสมการ (9) แลว Take log ทั้ง
สองขางของสมการ จัดรูปสมการใหมจะได2 

  ( ) ( ) ( )itttti rbGC ++−++−= ++ 1ln1ln[1
101, ηηρ

α                   (10) 

         ( ) ( ) 1,
22

1,1 1 ++ −+−′+ tiitti GDageageb β  
         ( ) ( ) ( )]1ln1ln 1,1, ittiitti euu λ+++−−+ ++  

โดยกําหนดให , 1i tGC +  มีคาเทากับ , 1ln( / )i t itC C+  ซึ่งแสดงถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับการบรโิภคสินคาทั่วไปของครัวเรือน   

จากสมการ (10) หากกําหนดคาตัวแปรใหมสามารถสรางสมการที่ใชสําหรับการ
ประมาณการทางเศรษฐมิติเพ่ือใชสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ไดดังนี้3  

   ( ) ( ) 1,41,3211, 1ln1ln +++ ++++++++= tiittiititktti bGDbrbagebDfixcGC νλ               (11) 

แมวา ครวัเรอืนจะกําหนดระดับการบรโิภคภายใตทฤษฎีรายไดถาวรในวงจรชวีิต กลาวคือ 
ระดับการบรโิภคตลอดชวงชีวิตไดถูกคาดการณโดยใชขอมูลทั้งหมดทีผู่บริโภคมีอยูในขณะนั้นหากไม
มีเหตุการณหรอืขอมูลใดๆเปลี่ยนแปลง ระดับการบรโิภค ณ งวดเวลาในอนาคตก็ไมควรเปลีย่นแปลง
ดวยเชนกนั ทั้งนี้หากการเปลี่ยนแปลงของการบรโิภคเกิดขึ้นก็ควรมาจากปจจัยตางๆ ซ่ึงไดกําหนดไว
ในแบบจําลองการบรโิภคดังปรากฏในสมการ (11) อันไดแก ปจจยัที่ทาํใหการบรโิภคในแตละงวดเวลา
แตกตางกัน (Fixed time effect) (โดยกําหนดให 1D =  เมื่อ t k=  และ 0D =  เมื่อ t k≠ ) อายุของ
หัวหนาครัวเรอืน อัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงของการบริโภคสินคาคงทน ขอจํากัดดานสภาพคลอง 
และความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจากการคาดการณและไมสามารถสังเกตได 

สําหรับการประมาณการคาสัมประสิทธิ์ตางๆในสมการ (11) นั้นจะใชวิธีการประมาณ
การโดยวิธี Maximum Likelihood Estimation ซึ่งมีความแตกตางจากงานศึกษาในอดีตที่
ทําการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคแบบรายไดถาวรในวงจรชีวิตท่ีใชวิธีกําลังสองนอย
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ท่ีสุด (Ordinary least squares) สําหรับการประมาณการ ดังเชนงานศึกษาของ Hall (1978) และ 
Zeldes (1989) ทั้งนี้การใชการประมาณคาแบบ Maximum Likelihood Estimation จะชวยขจัด
ปญหาความไมมีประสิทธิภาพ (Inefficiency) และปญหาการขาดความคงเสนคงวา 
(Inconsistency) ในการประมาณการคาสัมประสิทธิ์ซ่ึงโดยปกติมักจะพบปญหานี้กับการ
ประมาณการดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุดนอยที่สุด   

ในสวนของขอมูล itλ  หรือ Lagrange multiplier น้ันจะใชตัวแปรรายไดสุทธิ หรือ itY  
เปนตัวแปรแทน (Proxy variable) ของ itλ   ซึ่งสามารถอธิบายไดวาอรรถประโยชนตลอดชวง
ชีวิตของครัวเรือนสามารถเพิ่มขึ้นไดเมื่อขอจํากัดดานสภาพคลองไดรับการผอนปรน กลาวคือ 
เมื่อครัวเรือนไดรับการผอนปรนขอจํากัดในการกูยืมโดยสามารถกูเงินจากรายไดท่ีคาดวาจะได 
รับในอนาคตมาใชไดเพิ่มขึ้นหนึ่งหนวยแลว ครัวเรือนจะนําเงินท่ีสามารถกูยืมไดเพิ่มไปบริโภค
ในงวดเวลาปจจุบันเพื่อรักษาระดับการบริโภคของตนใหคงที่ตลอดชวงชีวิต ดังนั้น  itλ  คือ 
อรรถประโยชนหนวยสุดทายท่ีครัวเรือนไดรับจากการที่ itY  เพ่ิมขึ้น  

ทั้งนี้ สามารถอธิบายความสัมพันธระหวาง itλ  และ itY  ได โดยการเพิ่มขึ้นของรายได
น้ันจะทําใหระดับการบริโภคเพิ่มขึ้น ซึ่งการบริโภคที่เพ่ิมขึ้นจะทําใหอรรถประโยชนของ
ผูบริโภคเพิ่มขึ้นแตจะทําใหอรรถประโยชนหนวยสุดทายของครัวเรือนมีคาลดลง เนื่องจาก
ฟงกชันการบริโภคแบบ Concave กลาวคือ เมื่อผูบริโภคทําการบริโภคมากขึ้นจะทําให
อรรถประโยชนของผูบริโภคเพิ่มสูงขึ้นแตเพ่ิมสูงขึ้นในอัตราที่ลดลง ( )0)(,0)( <•′′>•′ uu  
ดังนั้นสามารถกลาวไดวา itλ  และ itY  นั้นมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามตอกัน ซึ่ง 
Zeldes (1989) ไดทดสอบเชิงประจักษแลววา itλ  และ itY  มีความสัมพันธในทิศทางตรงกัน
ขามจริงโดยใชขอมูล PSID ของประเทศสหรัฐอเมริกาในการทดสอบ 

 
3.3 ลักษณะขอมูลครัวเรือน 

ในงานศึกษาน้ี ไดใชขอมูลของครัวเรือนทั่วประเทศไทยจากรายงานการสํารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Household Socio-Economic Survey) หรือที่นิยมเรียกกันวา
ขอมูล SES ซึ่งจัดทําโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ระหวางป พ.ศ. 2531-2545 โดยทําการเก็บขอมูลแบบปเวนป ดังนั้นจึงกอใหเกิดขอมูล 
SES ทั้งหมด 8 ชุดขอมูลสําหรับใชในการศึกษาครั้งนี้ โดยขอมูล SES ที่นํามาใชในการศึกษานี้
ประกอบดวยขอมูลตางๆที่มีความจําเปนและสอดคลองกับแบบจําลอง เชน ขอมูลการบริโภค 
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ขอมูลรายได และขอมูลท่ัวไปของครัวเรือน เชน ถิ่นที่อยูอาศัย ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิก
ของครัวเรือน เปนตน 

ทั้งนี้ ลักษณะขอมูลรายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนใน
ประเทศไทยเปนขอมูลภาคตัดขวาง (Cross section data) รายป ซึ่งการเก็บขอมูลเพื่อใชใน
รายงานนั้นจะใชวิธีการสุมเลือกครัวเรือนตัวอยาง โดยครัวเรือนตัวอยางจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆใน
แตละป หรือ อาจกลาวไดวาครัวเรือนตัวอยางในแตละปที่ดําเนินการเก็บขอมูลนั้นไมมี
ความสัมพันธตอกันในแตละงวดเวลา  

กระบวนการและวิธีการศึกษาสําหรับงานศึกษานี้ มีความจําเปนตองใชขอมูลที่มีความ
ตอเนื่องกันในแตละงวดเวลาหรือมีความตอเนื่องกันอยางนอยระหวาง 1 งวดเวลา หรือขอมูล 
Panel data เนื่องจากงานวิจัยช้ินนี้จะตองพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับการบริโภคของ
ครัวเรือนระหวางงวดเวลาซึ่งจะตองพิจารณาจากครัวเรือนเดิมท่ีทําการบริโภค อยางไรก็ตาม
ฐานขอมูลตางๆของประเทศไทยที่เกี่ยวรายรับรายจายของครัวเรือนมิไดดําเนินการเก็บ
ฐานขอมูลแบบ Panel data ตามที่กลาวมาแลวขางตน เพราะฉะนั้นสําหรับงานศึกษาในครั้งนี้จึง
ไดจัดทําฐานขอมูล Panel data ใหมเพื่อสามารถนํามาใชในงานวิจัยช้ินนี้ไดโดยการใชขอมูล 
SES ซึ่งมีรายละเอียดของขอมูลดานรายรับและรายจายของครัวเรือนไทยมากที่สุดมาสราง
ฐานขอมูล Panel data ใหม ซึ่งจะไดมีการอธิบายเปนลําดับตอไป   

ทั้งนี้จากตัวอยางการสรางฐานขอมูล Panel data ของ Deaton (1998) ซึ่งเรียบเรียงไวใน
หนังสือเรื่อง The Analysis of Household Surveys ไดยกตัวอยางการศึกษาถึงระดับการ
กระจายรายไดในประเทศไตหวันโดยใชขอมูล Panel data ในการศึกษา อยางไรก็ตามใน
ประเทศไตหวันไมมีขอมูล Panel data ท่ีสามารถนํามาใชในการศึกษาวิจัยได ดังนั้น Deaton จึง
ใชขอมูลการสํารวจการกระจายรายไดของประชาชนในไตหวัน (Surveys of Personal Income 
Distribution in Taiwan) ซึ่งเปนขอมูลภาคตัดขวางเชนเดียวกับขอมูล SES ของประเทศไทย ทํา
การสรางฐานขอมูล Panel data โดยใชคุณลักษณะตางๆของขอมูลภาคตัดขวางมาเปนเกณฑใน
การสรางฐานขอมูล Panel data ใหม เชน ถิ่นที่อยูอาศัย อาชีพ และการศึกษา เปนตน 
นอกจากนั้น  Deaton ยังใชอายุของประชากรตัวอยางเปนเกณฑในการสรางฐานขอมูลใหมดวย
เชนกัน โดยสมมติใหหากประชากรตัวอยางมีอายุ X  ป ในปท่ี t  ดังนั้นในปที่  1+t ประชากร
จะตองมีอายุ 1+X  เชนกัน  

จากตัวอยางการสรางฐานขอมูล Panel data โดยใชขอมูลภาคตัดขวางในตางประเทศ
ขางตน งานศึกษานี้จึงไดนําขอมูล SES มาประยุกตใชเพื่อสรางฐานขอมูล Panel data ของ
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ประเทศไทยโดยการใชหลักเกณฑดานคุณลักษณะของครัวเรือนท่ีมีลักษณะเหมือนกันในแตละ
ปมาเปนตัวกําหนดโดยมีสมมติฐานวาครัวเรือนนั้นๆเปนครัวเรือนเดียวกัน ซึ่งตัวแปรดาน
คุณลักษณะที่ใชเปนตัวกําหนดนั้นประกอบดวยคุณลักษณะตางๆ ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 คุณลกัษณะและรายละเอียดสําหรับการสรางฐานขอมลู Panel data  
คุณลักษณะที่ใชสําหรับ 

สรางฐานขอมูล Panel data4 รายละเอียด 

1 ถิ่นท่ีอยูอาศัย ครัวเรือนตองมีถิ่นที่อยูอาศัยเชนเดิมในระหวางงวดเวลาโดยถิ่น
ที่อยูอาศัยนี้พิจารณาจากจังหวัดที่ครัวเรือนอาศัยรวมทั้ง
กรุงเทพมหานคร 

2 ลักษณะชุมชนท่ีอยูอาศัย เชนเดียวกับถิ่นที่อยูอาศัยของครัวเรือน กลาวคือเมื่อเวลาผาน
ไปลักษณะชุมชนที่อยูอาศัยของครัวเรือนจะตองไมเปลี่ยนแปลง 
โดยลักษณะชุมชนที่ครัวเรือนอาศัย สามารถแบงไดเปน 3 
ประเภท คือ 1) เทศบาล 2) สุขาภิบาล 3) ชุมชนหมูบาน  

3 ขนาดของครัวเรือน พิจารณาจากจํานวนสมาชิกของครัวเรือนซึ่งตองมีจํานวนเทากัน
ในระหวางงวดเวลา  

4 อายุของหัวหนาครัวเรือน หัวหนาครัวเรือนจะตองมีอายุที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ของงวดเวลา เชน หากหัวหนาครัวเรือนมีอายุ 30 ป ในป พ.ศ. 
2531 ดังนั้นเมื่อป พ.ศ. 2533 หัวหนาครัวเรือนควรมีอายุ 32 ป  

5 เพศของหัวหนาครัวเรือน เพศของหัวหนาครัวเรือนจะไมเปลี่ยนแปลงระหวางงวดเวลา 
เพื่อกําหนดใหครัวเรือนระหวางงวดเวลาเปนครัวเรือนเดียวกัน  

6 อาชีพของหัวหนาครัวเรือน อาชีพของหัวหนาครัวเรือนจะไมเปลี่ยนแปลงระหวางงวดเวลา 
เพื่อกําหนดใหครัวเรือนระหวางงวดเวลาเปนครัวเรือนเดียวกัน 

7 ระดับการศึกษาของหัวหนา
ครัวเรือน 

ระดับการศึกษาของหัวหนาครัวเรือนจะไมเปลี่ยนแปลงระหวาง
งวดเวลา เพื่อกําหนดใหครัวเรือนระหวางงวดเวลาเปนครัวเรือน
เดียวกัน 

 
อยางไรก็ตามจากการจัดทําขอมูล Panel data นั้นสามารถจัดทําขอมูล Panel data ได

ระหวางปเทานั้นไมสามารถสรางขอมูล Panel data ที่มีลักษณะเปนขอมูลอนุกรมเวลาระยะยาว
ได (Time-Series) เนื่องจากความจํากัดของขอมูลจึงทําใหฐานขอมูลที่สรางขึ้นใหมเปนขอมูลที่
สามารถแสดงการเปลี่ยนแปลงของระดับการบริโภคระหวางงวดเวลาที่ติดตอกันเทานั้น เพราะ 
ฉะนั้นแลวจากการสรางขอมูล Panel data จึงไดกลุมครัวเรือนตัวอยางใหมทั้งหมด 7 กลุม (ดู
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ตารางที่ 2) ไดแก ครัวเรือนที่เกิดจากการจับคูกันระหวางป พ.ศ. 2531-2533 พ.ศ. 2533-2535 
พ.ศ. 2535-2537 พ.ศ. 2537-2539 พ.ศ. 2539-2541 พ.ศ. 2541-2543 และกลุมครัวเรือนที่เกิด
จากการจับคูกันระหวางป พ.ศ. 2543-2545 ทั้งนี้กอนการสรางฐานขอมูลใหมครัวเรือนตัวอยาง
ตามขอมูล SES ระหวางป พ.ศ. 2531-2545 มีจํานวน 170,794 ครัวเรือน แตภายหลังจากการ
จับคูเพ่ือสรางฐานขอมูลใหมแลวจํานวนครัวเรือนตัวอยางท่ีจะนําไปใชในการศึกษาตอนั้น
เหลือเพียง 917 ครัวเรือนเทานั้น  

ตารางที่ 2 จํานวนครวัเรือนตวัอยางกอนและหลังการสรางฐานขอมลูใหม 

 
3.4 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา  

ตัวแปรที่ใชสําหรับการศึกษาและการทดสอบสมการ Euler equation น้ันจะ
ประกอบดวยระดับการบริโภคสินคาท่ัวไปของครัวเรือน ระดับการบริโภคสินคาถาวรของ
ครัวเรือน อัตราดอกเบี้ย ระดับรายไดของครัวเรือน อายุของหัวหนาครัวเรือน โดยรายละเอียด
ของตัวแปรตางๆเหลานี้สามารถอธิบายไดดังนี้  

ระดับการบริโภคสินคาท่ัวไปของครัวเรือน ขอมูลการบริโภคของครัวเรือนจากรายงาน
การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Household Socio-Economic Survey) หรือ
ขอมูล SES นั้นเปนขอมูลการบริโภคเฉลี่ยรายเดือนของครัวเรือนซึ่งประกอบดวยสินคา 2 กลุม
หลัก ไดแก กลุมสินคาประเภทอาหาร (Food Consumption) และ กลุมสินคาที่ไมใชอาหาร 
(Non-Food Consumption) ซึ่งแสดงรายละเอียดสินคาสําหรับการบริโภคของครัวเรือนไวใน
ตารางที่ 3  

ป พ.ศ. จํานวนตัวอยาง ขอมูลใหม จํานวนตัวอยางใหม
2531 11,054 - - 
2533 12,855 2531-2533 79 
2535 13,458 2533-2535 121 
2537 25,226 2535-2537 140 
2539 25,110 2537-2539 174 
2541 23,549 2539-2541 200 
2543 24,747 2541-2543 73 
2545 34,795 2543-2545 130 
รวม 170,794 รวม 917 
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 ทั้งนี้ ขอมูลการบริโภคของครัวเรือนไดถูกปรับคาโดยดัชนีราคาผูบริโภครายภูมิภาค 
(Consumer price index by region) ซ่ึงประกอบดวยดัชนีราคาผูบริโภคสําหรับครัวเรือนใน
กรุงเทพมหานคร ภาคกลางและภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต
โดยใชดัชนีราคาผูบริโภคในป พ.ศ. 2545 เปนปฐาน ดังนั้นเมื่อปรับขอมูลการบริโภคถูกปรับ
ดวยดัชนีราคาผูบริโภคแลวจะไดขอมูลการบริโภคของครัวเรือนอยูในรูปมูลคาท่ีแทจริง 

อยางไรก็ตาม ขอมูลการบริโภคของครัวเรือนนั้นยังมีองคประกอบบางสวนเปนสินคา
ถาวรเชนคาใชจายในการเดินทาง ซึ่งประกอบดวยคาบริการขนสงมวลชน คาบํารุงรักษา
ยานพาหนะ และคาซื้อพาหนะในการเดินทาง  ดังนั้นการบริโภคของครัวเรือนจึงตองหักดวย
การบริโภคสินคาถาวรเพื่อใหไดระดับการบริโภคสุทธิในแตละปของครัวเรือน  

ระดับการบริโภคสินคาถาวรของครัวเรือน เนื่องจากขอมูล SES ไมไดเก็บขอมูลการ
บริโภคสินคาถาวรของครัวเรือนไวอยางชัดเจน โดยขอมูล SES ไดจําแนกสินคาถาวรเปน
ทรัพยสินของครัวเรือนแตไมไดเก็บขอมูลประเภท Stock ไวมีเพียงการเปลี่ยนแปลงระดับ
ทรัพยสินของครัวเรือนเทานั้น เพราะฉะนั้นสําหรับงานวิจัยน้ีจึงไดพิจารณาตัวแทน (Proxy 
variable) สําหรับสินคาถาวรของครัวเรือนซึ่งมีเพียงการบริโภคเพื่อซื้อยานพาหนะของ
ครัวเรือนเทานั้นท่ีสามารถนํามาใชเปนตัวแทนของสินคาถาวรของครัวเรือนได  

ดังนั้นการซื้อยานพาหนะของครัวเรือนจึงถูกใชเปนขอมูลการบริโภคสินคาถาวรของ
ครัวเรือนซึ่งไดนํามาปรับดวยดวยดัชนีราคาผูบริโภครายภูมิภาคเชนเดียวกับขอมูลการบริโภค
ของครัวเรือนเพ่ือหามูลคาการบริโภคสินคาถาวรที่แทจริงของครัวเรือน  

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ใชสําหรับการศึกษาครั้งนี้ไดใชขอมูลอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากประจํา 1 ป เฉลี่ยจากธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 แหงซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลโดยธนาคาร
แหงประเทศไทย แลวนํามาหาอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงของครัวเรือนโดยนําอัตราดอกเบี้ยที่เปน
ตัวเงินหักดวยอัตราเงินเฟอซ่ึงคํานวณไดจากอัตราการเติบโตของดัชนีราคาผูบริโภครายภูมิภาค
ระหวางป  

ระดับรายไดของครัวเรือน ขอมูลรายไดของครัวเรือนจากขอมูล  SES นั้นเปนขอมูล
รายไดรวมทั้งหมดของครัวเรือนซ่ึงประกอบดวยรายไดที่ไดจากการประกอบอาชีพ รวมทั้งเงิน
โอนและเงินสนับสนุนจากรัฐบาลที่ครัวเรือนไดรับและปรับดวยดัชนีราคาผูบริโภครายภูมิภาค
เชนเดียวกับขอมูลการบริโภคของครัวเรือนเพื่อหารายไดที่แทจริงของครัวเรือน  
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ตารางที่ 3 รายละเอยีดสนิคาสําหรับการบริโภคของครวัเรอืน 
กลุมสินคา รายละเอียดสินคาในกลุม 

1 สินคาประเภทอาหาร อาหารที่ครัวเรือนปรุงขึ้นเอง 
 อาหารที่ครัวเรือนไมไดปรุงขึ้นเอง  
 เครื่องดื่มประเภทตางๆ 
2 สินคาท่ีไมใชอาหาร  เสื้อผาเครื่องนุงหม 
 คาเชาตางๆ 
 เชื้อเพลิงและพลังงาน 
 เครื่องใชภายในบาน                  
 คาจางคนใช 
 ยารักษาโรค 
 ของใชสวนตัว 
 คาเดินทาง 
 อุปกรณสื่อสารและคาใชบริการ 
 คาใชคาใชจายเพ่ือความบันเทิงและสันทนาการ 
 คาการศึกษา 
 บุหรี่ และ ยานัตถุ 
 คาบริการและสินคาอื่นๆ 

 
3.5 วิธีการทดสอบ 

การทดสอบพฤติกรรมการบริโภคของครัวเรือนไทย สําหรับการศึกษานี้ไดดําเนินการ
ทดสอบสมการ Euler equation ที่ใชสําหรับประมาณการหรือสมการ (11) วามีความถูกตอง
ตามทฤษฎีหรือไม กลาวคือหากครัวเรือนไทยมีพฤติกรรมการบริโภคแบบรายไดถาวรในวงจร
ชีวิตแลวการเปลี่ยนแปลงของระดับการบริโภคจะถูกกําหนดโดยสวนของความคลาดเคลื่อน
และตัวแปรท่ีกําหนดรสนิยมของครัวเรือนเทานั้น (Hall; 1978)  

ทั้งนี้ การทดสอบพฤติกรรมการบริโภคของครัวเรือนวามีสวนของขอจํากัดดานสภาพ
คลองเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการบริโภคดวยหรือไมนั้น สําหรับงานการศึกษานี้ไดทําการ
ทดสอบกับครัวเรือน 2 กลุม อันไดแกกลุมครัวเรือนท่ีมีแนวโนมที่จะมีขอจํากัดในการกูยืม และ 
กลุมครัวเรือนท่ีไมมีแนวโนมท่ีจะมีขอจํากัดในการกูยืม เชนเดียวกับงานศึกษาของ Zeldes 
(1989) แตมีเกณฑการแบงกลุมตัวอยางที่แตกตางกันออกไปโดยงานศึกษาของ Zeldes ไดแบง
ครัวเรือนตัวอยางจากอัตราสวนมูลคาสินทรัพยตอรายไดของครัวเรือน  
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อยางไรก็ตาม สําหรับขอมูลรายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
น้ันมิไดมีการเก็บขอมูลที่เกี่ยวกับมูลคาสินทรัพยของครัวเรือนไว ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้จึง
สรางเกณฑการแบงครัวเรือนตัวอยางใหมโดยพิจารณาจากความสามารถในการเขาถึงแหลงเงิน 
ทุนในระบบสถาบันการเงินของครัวเรือน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติในการสมัครขอรับสินเชื่อ
บุคคล (Personal Loan) ซึงเปนประเภทสินเชื่อท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูกูนําเงินที่ไดรับไปใช
จายเพื่อการบริโภคโดยสถาบันการเงินจะพิจารณาความสามารถในการขอสินเชื่อจากคุณสมบัติ
ของผูกูโดยมิตองมีหลักทรัพยในการค้ําประกันโดยเงื่อนไขสําคัญในการพิจารณาความสามารถ
ในการชําระคืนของผูกูไดแกรายไดสุทธิข้ันต่ําตอเดือนของผูกู  

สําหรับตลาดสินเชื่อบุคคลในประเทศไทยสามารถจําแนกผูประกอบการไดเปน 2 
ประเภท5 ไดแก กลุมธนาคารพาณิชย และ กลุมสถาบันการเงินที่ไมใชธนาคาร โดย
ผูประกอบการท่ีเปนธนาคารพาณิชยจะกําหนดรายไดข้ันต่ําของผูกูโดยเฉลี่ย ณ ระดับ 15,000 
บาทตอเดือน สวนกลุมสถาบันการเงินท่ีมิใชธนาคารพาณิชยจะกาํหนดรายไดข้ันต่ําโดยเฉลี่ย ณ 
ระดับ 6,000 บาทตอเดือน  

จากเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อบุคคลของสถาบันการเงินซึ่งผูขอกูสินเชื่อตองมีรายได
ข้ันต่ําตอเดือนอยางนอยที่สุดจํานวน 6,000 บาท งานศึกษานี้จึงไดนําเกณฑการพิจารณาสินเชื่อ
มาประยุกตใชกับการแบงกลุมตัวอยาง เพ่ือหาแนวโนมในการเกิดขอจํากัดดานสภาพคลองของ
ครัวเรือน กลาวคือ หากครัวเรือนใดมีรายไดเฉลี่ยตอคนตอเดือนต่ํากวา 6,000 บาทแลวยอม
แสดงวาครัวเรือนนั้นมีแนวโนมที่จะไมผานการอนุมัติการขอสินเชื่อบุคคลจากสถาบันการเงิน
แมวาสถาบันการเงินนั้นจะมิใชธนาคารพาณิชยก็ตามซ่ึงอาจทําใหเกิดขอจํากัดในการกูยืมเงิน
จากรายไดในอนาคตเพื่อนํามาใชสําหรับการบริโภคตามที่พวกเขาตองการได  

เมื่อพิจารณาความสามารถในการเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบสถาบันการเงินของครัว 
เรือนสามารถแบงกลุมครัวเรือนตัวอยางไดเปน 2 กลุม ดังนี้ กลุมท่ี 1 คือ ครัวเรือนท่ีมี
แนวโนมท่ีจะมีขอจํากัดดานสภาพคลองหรือกลุมครัวเรือนที่มีรายไดเฉลี่ยตอคนตอเดือนต่ํากวา
รายไดข้ันต่ําสําหรับการขอสินเชื่อบุคล และกลุมท่ี 2 คือ ครัวเรือนที่ไมมีแนวโนมที่จะมี
ขอจํากัดดานสภาพคลองหรือกลุมครัวเรือนที่มีรายไดเฉลี่ยตอคนตอเดือนสูงกวารายไดข้ันต่ํา
สําหรับการขอสินเชื่อบุคคล  

ทั้งนี้ จากฐานขอมูล Panel data ใหมซึ่งสรางจากขอมูล SES ซึ่งมีครัวเรือนตัวอยาง
ท้ังสิ้น 917 ครัวเรือน สามารถแบงเปนครัวเรือนที่มีแนวโนมในการมีขอจํากัดดานสภาพคลอง
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จํานวน 772 ครัวเรือน และ ครัวเรือนที่ไมมีแนวโนมในการมีขอจํากัดดานสภาพคลองจํานวน 
145 ครัวเรือน ดังตารางที่ 4  

ตารางที่ 4 จํานวนครวัเรือนตวัอยางจาํแนกตามขอจํากัดดานสภาพคลอง 
ประเภทกลุมตัวอยาง จํานวน (ครัวเรือน) 

1 ครัวเรือนที่มีแนวโนมที่จะมีขอจํากัดดานสภาพคลอง  772 
2 ครัวเรือนที่มีแนวโนมที่จะไมมีขอจํากัดดานสภาพคลอง 145 

รวม 917 
 
อนึ่ง การทดสอบวาขอจํากัดดานสภาพคลองมีอิทธิพลในการกําหนดการบริโภคของ

ครัวเรือนไทยหรือไมน้ันจะทําการทดสอบโดยพิจารณาวา itλ  หรือ Lagrange multiplier ซึ่ง
หมายถึง ราคาเงา (Shadow price) ของการผอนปรนขอจํากัดทางดานงบประมาณในการ
บริโภค วามีอิทธิพลในการกําหนดการเปลี่ยนแปลงการบริโภคของครัวเรือนไทยหรือไม ซึ่งจะ
ทําการทดสอบโดยการพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ของ itY  หรือรายไดสุทธิซึ่งตัวแปรแทนของ itλ  
จากสมการ (11) โดยมีสมมติฐานสําหรับการทดสอบคือ 

0H : 04 =b  

1H : 04 <b  
 สําหรับการวิเคราะหในการศึกษานี้ จากสมมติฐานที่วากลุมครัวเรือนตัวอยางที่มีรายได
เฉลี่ยตอคนตอเดือนต่ํากวาเกณฑรายไดข้ันต่ําสําหรับการขอสินเชื่อบุคคลซ่ึงมีแนวโนมในการมี
ขอจํากัดดานสภาพคลองนั้น คาสัมประสิทธิ์ของรายไดสุทธิตออัตราการเปลี่ยนแปลงระดับการ
บริโภคควรมีคานอยกวาศูนยอยางมีนัยสําคัญ ในขณะที่กลุมครัวเรือนที่มีรายไดเฉลี่ยตอคนตอ
เดือนสูงกวาเกณฑในการขอสินเชื่อสวนบุคคล ขอจํากัดในการกูยืมไมควรจะมีอิทธิพลตอการ
เปลี่ยนแปลงระดับการบริโภคของครัวเรือนกลุมนี้ ดังนั้น คาสัมประสิทธิ์ของกลุมหลังจึงไม
ควรมีนัยสําคัญ 
 อยางไรก็ตาม การแบงกลุมตัวอยางในลักษณะดังกลาวขางตนอันไดแกกลุมครัวเรือนที่
มีแนวโนมในการมีขอจํากัดดานสภาพคลองจํานวน 772 ครัวเรือน (กลุมที่ 1) และครัวเรือนที่
ไมมีแนวโนมในการมีขอจํากัดดานสภาพคลองจํานวน 145 ครัวเรือนนั้น (กลุมที่ 2) อาจ
กอใหเกิดปญหาความคลาดเคลื่อนในการทดสอบความมีนัยสําคัญของตัวแปร 4b  ได เนื่องจาก
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กลุมครัวเรือนท่ีมีจํานวนตัวอยางมากกวามีแนวโนมท่ีจะมีความแปรปรวน (Variance) และสวน
เบี่ยงเบน (Standard error) ของการประมาณการนอยกวา สงผลใหคาสัมประสิทธิ์ 4b  ของการ
ประมาณการกลุมที่ 1 มีแนวโนมที่จะมีนัยสําคัญทางสถิติในขณะที่ คาสัมประสิทธิ์ 4b  ของการ
ประมาณการกลุมที่ 2 มีแนวโนมท่ีจะไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ทั้งนี้ เพ่ือเปนการยืนยันความมีมูลของผลการประมาณการและเพื่อทดสอบปญหาความ
คลาดเคลื่อนขางตน การศึกษาจึงไดทําการทดสอบความคงตัวของคาความแปรปรวนระหวาง
กลุมครัวเรือนตัวอยางทั้ง 2 กลุม และพบวา คาความแปรปรวนของการประมาณการทั้ง 2 กลุม
ตัวอยางมีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้น จึงเปนการยืนยันไดวาผลการศึกษาจะไมเกิด
ปญหาความคาดเคลื่อนในการตีความคาสัมประสิทธิ์ที่ไดจากการประมาณการทั้ง 2 กลุม 
 
4. ผลการศึกษา 
 

จากขอมูล Panel data ซึ่งสรางขึ้นโดยขอมูล SES ที่กลาวมาแลวในสวนท่ีสามสามารถ
นําขอมูลดังกลาวมาใชในการประมาณการคาสัมประสิทธิ์ของสมการ (11) โดยวิธี Maximum 
Likelihood ของกลุมครัวเรือนตัวอยางทั้ง 2 กลุม อันไดแก กลุมครัวเรือนตัวอยางท่ีมีแนวโนม
ในการมีขอจํากัดดานสภาพคลอง และ กลุมครัวเรือนตัวอยางที่ไมมีแนวโนมที่จะมีขอจํากัดดาน
สภาพคลองซึ่งพิจารณาจากความสามารถในการขอสินเชื่อบุคคลของครัวเรือน ท้ังนี้สามารถ
แสดงผลการประมาณการคาสัมประสิทธิ์ไดดังตารางที่ 5  

กลุมท่ี 1 หรือ กลุมครัวเรือนที่รายไดเฉลี่ยตอคนตอเดือนต่ํากวาเกณฑรายไดข้ันต่ํา
สําหรับการขอสินเชื่อบุคคลซึ่งมีแนวโนมท่ีจะมีขอจํากัดในการกูยืม ผลการประมาณคา
สัมประสิทธิ์แสดงใหเห็นวา คาสัมประสิทธิ์ของ Fix time effect มีคามากกวาศูนยอยางมี
นัยสําคัญ คาสัมประสิทธิ์อายุของหัวหนาครัวเรือนและอัตราดอกเบี้ยไมมีนัยสําคัญแตอยางใด 
สวนคาสัมประสิทธิ์ของอัตราการเติบโตของระดับการบริโภคสินคาคงทนและระดับรายไดของ
ครัวเรือนมีคาติดลบอยางมีนัยสําคัญ  

กลุมท่ี 2 หรือ กลุมครัวเรือนที่รายไดเฉลี่ยตอคนตอเดือนสูงกวาเกณฑรายไดข้ันต่ํา
สําหรับการขอสินเชื่อบุคคลซึ่งไมมีแนวโนมท่ีจะมีขอจํากัดในการกูยืม ผลการประมาณคา
สัมประสิทธิ์แสดงใหเห็นวา คาสัมประสิทธิ์ของ Fix time effect คาสัมประสิทธิ์ของอายุ
หัวหนาครัวเรือน คาสัมประสิทธิ์ของอัตราดอกเบี้ย และที่สําคัญคาสัมประสิทธิ์ของรายได
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ครัวเรือนไมมีนัยสําคัญทางสถิติแตอยางใด อยางไรก็ตามคาสัมประสิทธิ์ของอัตราการเติบโต
ของระดับการบริโภคสินคาคงทนมีคานอยกวาศูนยอยางมีนัยสําคัญ  

ตารางที่ 5 ผลการประมาณการคาสัมประสิทธิ์ 
I II กลุมตัวอยาง 

รายได < 6,000 บาท รายได > 6,000 บาท 
ตัวแปร คาสัมประสิทธิ์ คาสถิติ Z คาสัมประสิทธิ์ คาสถิติ Z 

2533Fix  1.678 1.898* 2.066 0.278 
2535Fix  2.471 2.501* 2.287 0.978 
2537Fix  2.230 2.873* 1.702 0.878 
2539Fix  2.158 2.453* 2.330 1.260 
2541Fix  2.058 2.609* 1.873 1.131 
2543Fix  2.233 3.060* 1.258 1.039 
2545Fix  2.328 2.949* 1.803 1.109 

itage  0.001 0.238 -0.004 -0.521 
( )itr+1ln  -0.089 -0.274 -0.462 -0.604 

1, +tiGD  -0.416 -54.808* -0.139 -4.215* 
( )itY+1ln  -0.233 -3.059* -0.144 -1.159 

จํานวนตัวอยาง 772 145 
คาเฉลี่ยรายได 2,276 15,346 

หมายเหตุ * มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 5 % 
 
ทั้งนี้ คาสัมประสิทธิ์ที่คํานวณไดจากการประมาณการไดแสดงนัยบางประการที่

เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภคภาคครัวเรือนของประเทศไทย โดยสามารถอธิบายผลของ
การคํานวณคาสัมประสิทธิ์ในแตละตัวแปรของทั้งสองกลุมครัวเรือนไดดังตอไปนี้ 

ปจจัยท่ีทําใหการบริโภคในแตละงวดเวลาแตกตางกัน ปจจัยทางดานเวลามีผลตอการ
กําหนดการบริโภคของกลุมครัวเรือนท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอคนตอเดือนต่ํากวาเกณฑการพิจารณา
สินเชื่อบุคคล ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการที่ครัวเรือนกลุมนี้ไมสามารถกําหนดระดับการบริโภค
ของตนใหคงที่ไดในแตละงวดเวลาจึงทําใหเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปครัวเรือนกลุมนี้จะตอง
กําหนดการบริโภคของตนใหมอีกครั้งซึ่งไมสอดคลองกับทฤษฎีรายไดถาวรในวงจรชีวิต 
กลาวคือ หากครัวเรือนกําหนดระดับการบริโภคตามทฤษฎีแลวระดับการบริโภคจะถูกกําหนด
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สําหรับเวลาระยะยาวซึ่งควรอยูในระดับท่ีคงที่ตลอดชวงเวลา ขณะที่ปจจัยทางดานเวลาไมมีผล
ตออัตราการเติบโตของระดับการบริโภคสําหรับกลุมครัวเรือนท่ีไมมีแนวโนมท่ีจะมีขอจํากัดใน
การกูยืมซึ่งสอดคลองกับการกําหนดระดับการบริโภคภายใตทฤษฎีรายไดถาวรในวงจรชีวิต   

อายุของหัวหนาครัวเรือน อายุของหัวหนาครัวเรือนไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
อัตราการเติบโตของระดับการบริโภคทั้ง 2 กลุมครัวเรือน ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของอายุสําหรับการศึกษานี้เปนการเปลี่ยนแปลงเพียงชวงระยะเวลา 2 ป ซึ่งอาจ
เปนการเปลี่ยนแปลงที่ไมมากนักเมื่อเทียบกับอายุขัยเฉลี่ยของประชากรไทย6 โดยปจจุบัน
อายุขัยเฉลี่ยของผูหญิงเทากับ 74.9 ป สวนผูชายมีอายุขัยเฉลี่ยเทากับ 69.9 ป ดังนั้นการ
เปลี่ยนแปลงอายุของหัวหนาครัวเรือนเพียง 2 ปเมื่อเปรียบเทียบกับอายุขัยเฉลี่ยตลอดชวงชีวิต
แลวคิดเปนสัดสวนเพียงเล็กนอยเทานั้น เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงระดับการบริโภคจึงไม
เกิดขึ้นอยางมีนัยสําคัญ 

อัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง  หรือ อัตราผลตอบแทนที่ครัวเรือนคาดวาจะไดรับจากการเก็บ
ออมไมมีผลกระทบตออัตราการเติบโตของระดับการบริโภคอยางมีนัยสําคัญสําหรับทั้ง 2 กลุม
ครัวเรือน อาจมีสาเหตุมาจากการบริโภคที่ใชในการศึกษานี้เปนการบริโภคสินคาทั่วไปซึ่ง
ครัวเรือนจําเปนตองใชจายเพื่อสินคาประเภทนี้ แมวาอัตราดอกเบี้ยนั้นเปนตัวกําหนดวา
ครัวเรือนจะเลือกท่ีจะนํารายไดที่ไดรับไปบริโภคหรือเก็บออมไวเพื่อนําไปใชจายในอนาคต 
อยางไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนการบริโภคเมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไปอาจไมใชการ
บริโภคสินคาทั่วไปที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ แตผูบริโภคจะทําการเปลี่ยนแปลงระดับการบริโภค
ในสินคาประเภทอื่น เชนสินคาคงทน สินคาฟุมเฟอย เปนตน จึงทําใหอัตราดอกเบี้ยไมสงผล
กระทบตออัตราการเติบโตของระดับการบริโภคสินคาทั่วไปอยางมีนัยสําคัญ  

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากงานศึกษาในอดีต ดังเชนงานศึกษาของ Mankiw (1981) 
และ Hansen และ Singleton (1983) ที่ทําการศึกษาถึงอิทธิพลของอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงตอการ
เปลี่ยนแปลงของระดับการบริโภค ซ่ึงงานศึกษาเหลานี้ไดสรุปวาคาสัมประสิทธิ์ของอัตรา
ดอกเบี้ยท่ีแทจริงตอการเปลี่ยนแปลงของระดับการบริโภคนั้น คือ คาความยืดหยุนของการ
ทดแทนกันระหวางงวดเวลา (Elasticity of intertemporal substitution) ซึ่งสะทอนใหเห็นถึง
ผลแหงรายได (Income effect) และผลแหงการทดแทนกันระหวางงวดเวลา (Substitution 
effect) ท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงระดับการบริโภคของครัวเรือนเมื่ออัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นหากพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ของอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริงสามารถกลาวได
วาผลแหงรายไดและผลแหงการทดแทนกันระหวางงวดเวลาของครัวเรือนไทยมีคาเทากันจึงทํา
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ใหการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยไมมีผลทําใหระดับการบริโภคของครัวเรือนเปลี่ยนแปลง
อยางมีนัยสําคัญ  

การเปลี่ยนแปลงของการบริโภคสินคาคงทน คาสัมประสิทธิ์ของอัตราการเติบโตของ
ระดับการบริโภคสินคาคงทนตออัตราการเติบโตของระดับการบริโภคนั้นมีคานอยกวาศูนย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท้ังสองกลุมครัวเรือน ซึ่งแสดงวา อัตราการเติบโตของระดับการ
บริโภคสินคาคงทนมีอิทธิพลตอการกําหนดอัตราการเติบโตของระดับการบริโภคซึ่งมีความ
สอดคลองกับงานศึกษาของ Bernanke (1981) หรืออาจกลาวไดวาเมื่อครัวเรือนทําการบริโภค
สินคาคงทนเพิ่มขึ้นแลว จะทําใหระดับรายไดสุทธิของครัวเรือนลดลงอันเปนทรัพยากรที่จะ
นําไปใชในการทําการบริโภคสินคาทั่วไป ดังนั้นเมื่อการบริโภคสินคาคงทนเพิ่มขึ้น จึงทําให
การบริโภคสินคาท่ัวไปลดลงอันเนื่องมากจากรายไดที่ใชในการซื้อสินคาทั่วไปลดลง 

ขอจํากัดดานสภาพคลอง การวิเคราะหผลการศึกษาที่สําคัญคือการวิเคราะหคา
สัมประสิทธิ์ของรายไดของครัวเรือนทั้งสองกลุม เนื่องจากรายไดของครัวเรือนหรือ itY  เปนตัว
แปรแทน (Proxy variable) ของ itλ หรือ Lagrange multiplier ซึ่งเปนตัวแปรที่สะทอนวา
ขอจํากัดในการกูยืมมีอิทธิพลในการกําหนดพฤติกรรมของครัวเรือน ดังนั้นหากคาสัมประสิทธิ์
ของรายไดของครัวเรือนมีนัยสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงระดับการบริโภคแลวยอมแสดงวา
ครัวเรือนนั้น มีขอจํากัดดานสภาพคลอง และเพื่อใหสอดคลองกับสมมติฐานการศึกษาแลว
ขอจํากัดดานสภาพคลองควรมีอิทธิพลตอกลุมครัวเรือนท่ีมีแนวโนมท่ีจะไมสามารถเขาถึง
แหลงเงินทุนในระบบสถาบันการเงิน  

ผลการประมาณการคาสัมประสิทธิ์ของรายไดตอการเปลี่ยนแปลงระดับการบริโภคของ
ครัวเรือนแสดงใหเห็นวา ระดับรายไดมีผลตอการเปลี่ยนแปลงระดับการบริโภคในกลุม
ครัวเรือนที่มีรายไดเฉลี่ยตอคนตอเดือนต่ํากวาเกณฑรายไดข้ันต่ําสําหรับการพิจารณาสินเชื่อ
บุคคล ขณะที่ระดับรายไดไมมีนัยสําคัญทางสถิติตอการเปลี่ยนแปลงระดับการบริโภคในกลุม
ครัวเรือนที่สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบสถาบันการเงินได ซึ่งผลการศึกษาเปนไปตาม
สมมติฐานสําหรับการทดสอบ ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาครัวเรือนไทยมีการกําหนดระดับการ
บริโภคแบบรายไดถาวรในวงจรชีวิตและขอจํากัดดานสภาพคลองก็เปนอีกหนึ่งปจจัยท่ี
ครัวเรือนไทยนํามาพิจารณาดวย ท้ังนี้ผลการทดสอบสอดคลองกับงานศึกษาของ Paulson และ 
Townsend (2005) ซึ่งไดทําการศึกษาปญหาขอจํากัดดานสภาพคลองสําหรับผูประกอบการใหม
ในประเทศไทยเชนกัน โดยผลการทดสอบพบวาผูประกอบการรายยอยในชนบทไดใชชองทาง
ท้ังในระบบ (Formal finance) และนอกระบบ (Informal finance) สถาบันการเงินในการกูยืม



 27

เงินเพื่อใชในการประกอบกิจการ อยางไรก็ตามผูประกอบการก็ยังประสบกับปญหาในการกูยืม
เชนเดียวกันกับการศึกษาในครั้งนี้   

หากพิจารณาในแงของการกูยืมเพื่อการบริโภคแลวครัวเรือนก็สามารถกูยืมเงินไดทั้งใน
และนอกระบบสถาบันการเงิน อยางไรก็ดี การศึกษาไดแสดงใหเห็นวากลุมครัวเรือนที่มีรายได
ต่ํากวา 6,000 บาทตอเดือน ซึ่งเปนกลุมที่มีแนวโนมที่จะกูยืมเงินจากนอกระบบยังคงตอบสนอง
ตอระดับรายไดที่เพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงใหเห็นวา กลุมครัวเรือนดังกลาวยังคงมีปญหาขอจํากัดดาน
สภาพคลองอยูแมวาจะสามารถกูยืมเงินผานชองทางนอกระบบไดก็ตาม  เพราะฉะนั้น การกูยืม
สินเชื่อนอกระบบมิไดชวยครัวเรือนที่มีปญหาฯใหรักษาระดับการบริโภคตลอดชวงชีวิตใหคงท่ี
ไดตามเปาหมายอรรถประโยชนสูงสุดตลอดชวงชีวิตได 

การศึกษานี้ไดทําการตรวจสอบผลการศึกษาที่ไดโดยละเอียดอีกขั้นหนึ่งวาครัวเรือนท่ีมี
ระดับรายไดต่ํากวาเทาใดจึงจะเปนครัวเรือนที่มีขอจํากัดดานสภาพคลอง ซึ่งทําโดยการ
แบงกลุมการศึกษาตามระดับรายไดที่แทจริงที่แตกตางกันโดยเปรียบเทียบจากระดับของเสน
ความยากจน (Poverty line) ในประเทศไทยประจําป พ.ศ. 2545 ซึ่งมีคาเทากับ 1,163 บาทตอ
คนตอเดือน (ปรับคาดวยดัชนีราคาผูบริโภคโดยใชป พ.ศ. 2545 เปนปฐาน) 

ทั้งนี้ การทดสอบสมมติฐานซ่ึงนําเกณฑการแบงกลุมตัวอยางตามระดับรายไดเฉลี่ยตอ
คนตอเดือนเปรียบเทียบกับระดับรายไดตามจํานวนเทาของเสนความยากจนจะเริ่มตั้งแต 2 เทา
จนถึง 8 เทาของเสนความยากจนแลวนําไปประมาณคาสมการการบริโภคขางตน ซ่ึงในท่ีนี้จะ
นําเสนอเฉพาะตัวแปรรายไดของครัวเรือนซึ่งสะทอนถึงขอจํากัดในการกูยืมของครัวเรือนเพื่อ
เปรียบเทียบกับผลการศึกษาในกรณีที่แบงกลุมตัวอยางตามเกณฑการเขาถึงแหลงเงินทุน โดย
ผลการทดสอบแสดงไดดังตารางที่ 6 

ผลการประมาณการคาสัมประสิทธิ์ของระดับรายไดตออัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับ
การบริโภคสําหรับครัวเรือนทั้งสองกลุม โดยเกณฑการแบงกลุมครัวเรือนตัวอยางตามจํานวน
เทาของระดับความยากจนสามารถอธิบายไดดังนี้ การแบงกลุมตัวอยางโดยใชจํานวนเทาตั้งแต 
2-4 เทา แสดงใหเห็นวาผูบริโภคมีการตอบสนองตอการผอนปรนขอจํากัดทางดานงบประมาณ
ท้ังสองกลุม กลาวคือ ระดับรายไดมีนัยสําคัญตอการกําหนดการเปลี่ยนแปลงของระดับการ
บริโภคทั้งกลุมครัวเรือนที่มีรายไดเฉลี่ยตอคนตอเดือนที่ต่ํากวาและสูงกวาเกณฑนี้ ดังนั้น
สามารถอธิบายไดวาในกลุมครัวเรือนที่มีรายได 2-4 เทาของระดับความยากจนครัวเรือนเหลานี้
อาจจะไมเปนผูที่มองการณไกลและมีเหตุผล (Myopic) หรืออาจมีขอจํากัดดานสภาพคลอง 
(Liquidity Constraint) ก็เปนได  
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อยางไรก็ตาม เมื่อเริ่มแบงกลุมตัวอยาง ณ ระดับรายไดเฉลี่ยตอคนตอเดือน 5 เทาของ
เสนความยากจนเปนตนไปผลการทดสอบไดแสดงนัยอยางชัดเจนวาผูท่ีมีรายไดต่ํากวาเกณฑ
น้ัน ระดับรายไดมีอิทธิพลตอการกําหนดการเปลี่ยนแปลงระดับการบริโภคอยางมีนัยสําคัญ แต
มิไดมีนัยสําคัญตอกลุมครัวเรือนท่ีมีรายไดสูงกวาเกณฑ ดังนั้น จึงสามารถสรุปไดอยางมี
หลักการวากลุมครัวเรือนที่มีรายได 2-4 เทาของเสนความยากจนเปนครัวเรือนที่มีขอจํากัดดาน
สภาพคลอง  

เมื่อพิจารณาวาระดับรายไดตอคนตอเดือนจํานวน 5 เทาของเสนความยากจนเปนเทาใด
น้ัน พบวา ณ ระดับรายได 5 เทาของเสนความยากจนคิดเปนจํานวน เงิน 5,815 บาท ตอเดือน
ซึงมีคาใกลเคียงกับคุณสมบัติดานรายไดข้ันต่ําสําหรับการพิจารณาสินเชื่อบุคคลในระบบ
สถาบันการเงินจํานวน 6,000 บาท เพราะฉะนั้นผลการทดสอบจากเกณฑการแบงกลุมตัวอยาง
ตามระดับรายไดเฉลี่ยตอคนตอเดือนเปรียบเทียบกับรายไดตามจํานวนเทาของเสนความยากจน
ก็ไดยืนยันอีกขั้นหนึ่งวา กลุมครัวเรือนที่ไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนจากการขอสินเชื่อไดนั้น
เปนกลุมครัวเรือนที่มีขอจํากัดดานสภาพคลอง และสามารถสรุปไดวาครัวเรือนไทยมีการ
กําหนดระดับการบริโภคแบบรายไดถาวรในวงจรชีวิตและขอจํากัดสภาพคลองก็เปนอีกหนึ่ง
ปจจัยที่กําหนดลักษณะการบริโภคดังกลาว 
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ตารางที่ 6 ผลการประมาณการคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรดานรายได 
(ในกรณีการแบงกลุมตัวอยางตามเกณฑจํานวนเทาของเสนความยากจน) 

I II กลุมตัวอยาง 
รายไดต่ํากวาเกณฑ รายไดสูงกวาเกณฑ 

1. แบงตามเกณฑ 2 เทาของเสนความยากจนที่ระดับรายได 2,326 บาท 
จํานวนตัวอยาง 508 409 
คาเฉลี่ยรายได 1,238 7,145 

คาสัมประสิทธิ์ ( )itY+1ln  -0.377* -0.246* 
2. แบงตามเกณฑ 3 เทาของเสนความยากจนที่ระดับรายได 3,489 บาท 

จํานวนตัวอยาง 639 278 
คาเฉลี่ยรายได 1,575 9,153 

คาสัมประสิทธิ์ ( )itY+1ln  -0.253* -0.257* 
3. แบงตามเกณฑ 4 เทาของเสนความยากจนที่ระดับรายได 4,652 บาท 

จํานวนตัวอยาง 712 205 
คาเฉลี่ยรายได 1,827 10,977 

คาสัมประสิทธิ์ ( )itY+1ln  -0.262* -0.253* 
4. แบงตามเกณฑ 5 เทาของเสนความยากจนที่ระดับรายได 5,815 บาท 

จํานวนตัวอยาง 762 155 
คาเฉลี่ยรายได 2,047 12,846 

คาสัมประสิทธิ์ ( )itY+1ln  -0.231* -0.131 
5. แบงตามเกณฑ 6 เทาของเสนความยากจนที่ระดับรายได 6,978 บาท 

จํานวนตัวอยาง 805 112 
คาเฉลี่ยรายได 2,276 15,346 

คาสัมประสิทธิ์ ( )itY+1ln  -0.198* -0.093 
6. แบงตามเกณฑ 7 เทาของเสนความยากจนที่ระดับรายได 8,141 บาท 

จํานวนตัวอยาง 837 80 
คาเฉลี่ยรายได 2,480 18,437 

คาสัมประสิทธิ์ ( )itY+1ln  -0.191* 0.086 
7. แบงตามเกณฑ 8 เทาของเสนความยากจนที่ระดับรายได 9,304 บาท 

จํานวนตัวอยาง 855 62 
คาเฉลี่ยรายได 2,610 21,282 

คาสัมประสิทธิ์ ( )itY+1ln  -0.214* -0.092 
หมายเหตุ * มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 5 % 
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5. บทสรุป  
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค เพื่อทดสอบทฤษฎีรายไดถาวรในวงจรชีวิตและขอจํากัดดาน
สภาพคลองวามีอิทธิพลตอการกําหนดการบริโภคของครัวเรือนในประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญ
หรือไม ซึ่งทําการทดสอบจากสมการ Euler equation ที่คํานวณไดจากแบบจําลองตามทฤษฎี
โดยปรับปรุงแบบจําลองการบริโภคจากงานศึกษาของ Zeldes (1989) โดยเพิ่มตัวแปรสินคา
คงทนไวในแบบจําลอง รวมท้ังปรับปรุงแบบจําลองเพ่ือใหแบบจําลองมีความสมบูรณในการ
อธิบายพฤติกรรมการบริโภคของครัวเรือน และสอดคลองกับบริบทและขอมูลของครัวเรือน
ไทยมากที่สุด โดยการศึกษานี้แบงการทดสอบกับกลุมครัวเรือนตัวอยาง 2 กลุม อันไดแกกลุม
ครัวเรือนที่มีแนวโนมที่จะมีขอจํากัดในการกูยืม และกลุมครัวเรือนที่ไมมีแนวโนมที่จะมี
ขอจํากัดในการกูยืม โดยพิจารณาจากความสามารถในการเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบสถาบัน
การเงินของครัวเรือน 

ทั้งนี้ ผลการทดสอบแสดงใหเห็นวาครัวเรือนไทยมีการกําหนดพฤติกรรมการบริโภค
ตามทฤษฎีรายไดถาวรในวงจรชีวิตและมีขอจํากัดดานสภาพคลอง เนื่องจากกลุมครัวเรือนที่
คาดวามีแนวโนมท่ีจะมีขอจํากัดในการกูยืมหรือกลุมครัวเรือนที่มีรายไดเฉลี่ยตอคนตอเดือนต่ํา
กวาเกณฑการพิจารณาสินเชื่อบุคคลของสถาบันการเงินนั้น ระดับรายไดมีอิทธิพลตอการ
กําหนดการเปลี่ยนแปลงระดับการบริโภคของกลุมครัวเรือนอยางมีนัยสําคัญ ขณะที่ระดับ
รายไดมิไดมีผลตอการเปลี่ยนแปลงระดับการบริโภคของกลุมครัวเรือนที่มีรายไดเฉลี่ยตอคน
ตอเดือนสูงกวาเกณฑคุณสมบัติรายไดข้ันต่ําในการขอสินเชื่อบุคคลจากสถาบันการเงิน    

นอกจากนี้ ผลการทดสอบยังไดรับการยืนยันจากการพิจารณาการแบงกลุมตัวอยางตาม
ระดับขั้นของเสนความยากจนในประเทศไทยดวย กลาวคือ กลุมครัวเรือนที่มีขอจํากัดดาน
สภาพคลองเมื่อไดเปลี่ยนวิธีการแบงครัวเรือนตัวอยางสําหรับการทดสอบตามเสนความยากจน
แลว พบวา กลุมครัวเรือนที่มีขอจํากัดในการกูยืมไดแกกลุมครัวเรือนที่มีรายไดต่ํากวา 5 เทา
ของเสนความยากจน หรือคิดเปนจํานวนรายไดตอคนตอเดือนเทากับ 5,815 บาทตอคนตอเดือน 
ซึ่งใกลเคียงกับเกณฑการพิจารณารายไดเฉลี่ยข้ันต่ําตอเดือนสําหรับผูกูสินเชื่อบุคคลในระบบ
สถาบันการเงินซึ่งตองมีรายไดข้ันต่ําจํานวน 6,000 บาทตอเดือน  

จากการศึกษานี้สามารถนํามาสูนัยเชิงนโยบายดานการบริโภคภาคครัวเรือนและระบบ
เศรษฐกิจมหภาคบางประการดังนี้   
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 (1) โดยปกติผูท่ีมีรายไดต่ํากวาเสนความยากจน ในความหมายเชิงเศรษฐศาสตรได
กลาววา กลุมคนเหลานี้คือผูท่ีมีรายไดไมเพียงพอตอการจัดหาการบริโภคในระดับท่ีสามารถ
ดํารงชีวิตอยูได อยางไรก็ตาม ผลการทดสอบแสดงใหเห็นวากลุมครัวเรือนที่มีขอจํากัดดาน
สภาพคลองคือกลุมครัวเรือนท่ีไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบสถาบันการเงินไดซึ่งมี
ระดับรายไดต่ํากวาเกณฑรายไดข้ันต่ําสําหรับการพิจารณาสินเชื่อ ท้ังนี้ การมีขอจํากัดดานสภาพ
คลองดังกลาวหมายถึงการที่ครัวเรือนเหลานี้ไมสามารถบรรลุเปาหมายอรรถประโยชนตลอด
ชวงชีวิตจากการบริโภคไดแมวากลุมครัวเรือนเหลานี้จะมีรายไดสูงกวาเสนความยากจนถึง 5 
เทาซึ่งควรมีรายไดท่ีเพียงพอตอการบริโภคเพื่อการยังชีพแลวก็ตาม เพราะฉะนั้นรัฐบาลควร
คํานึงถึงสาเหตุท่ีแทจริงในอุปสรรคทางการเงินของครัวเรือน ซึ่งอาจเปนไปไดวากลุมครัวเรือน
ท่ีมีขอจํากัดดานสภาพคลองสวนหนึ่งอาจขาดความสามารถเชิงพื้นฐานที่แทจริงในการกูยืมเพื่อ
นํามาสนองตอบความตองการในการบริโภค ในขณะที่อีกสวนหนึ่งมีความสามารถและ
ศักยภาพท่ีควรไดรับสินเชื่อแตมีปญหาดานขอมูลสารสนเทศ (Asymmetric information) จึง
สงผลใหกลุมครัวเรือนสวนนี้ไมสามารถเขาถึงแหลงเงินกูได เพราะฉะนั้น หากแยกประเด็น
การพิจารณาระหวางครัวเรือนที่มีศักยภาพและไมมีศักยภาพในการไดรับสินเชื่อในกลุม
ครัวเรือนที่มีขอจํากัดดานสภาพคลองแลว    รัฐบาลควรจัดหาชองทางหรือพัฒนาแหลงเงินทุน
ใหแกกลุมครัวเรือนที่มีขอจํากัดดานสภาพคลองแตยังมีศักยภาพในการกูยืมเพื่อใหสามารถทํา
การบริโภคในระดับที่สรางอรรถประโยชนสูงสุดตลอดชวงชีวิตได ในขณะเดียวกัน รัฐฯควร
จัดทําโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพใหกับกลุมครัวเรือนที่ขาดความสามารถเชิงใน
พ้ืนฐาน เชน ใหการศึกษาและพัฒนาฝมือแรงงาน เพื่อเปนการแกปญหาดังกลาวอยางแทจริง 
 (2) ในระยะสั้น การใชนโยบายทางเศรษฐกิจมีแนวโนมที่จะสงผลกระทบตอกลุม
ครัวเรือนที่มีแนวโนมที่จะมีขอจํากัดดานสภาพคลอง หรือ กลุมครัวเรือนที่มีรายไดข้ันต่ํานอย
กวาเกณฑของสถาบันการเงินในการพิจารณาสินเชื่อบุคคล เนื่องจากผลการทดสอบแสดงให
เห็นวา ระดับรายไดมีความสัมพันธตอการเปลี่ยนแปลงของระดับการบริโภคสําหรับครัวเรือน
กลุมนี้ ดังนั้น การใชนโยบายใดๆอันมีผลทําใหระดับรายไดของครัวเรือนกลุมนี้เปลี่ยนแปลงก็
จะสงผลใหระดับการบริโภคของครัวเรือนเปลี่ยนแปลงดวยเชนกัน ดังเชน นโยบายทางดาน
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา นโยบายการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เปนตน  

อนึ่ง การศึกษาในครั้งนี้ไดแสดงใหเห็นวาขอจํากัดดานสภาพคลองนั้นมีอิทธิพลตอการ
กําหนดระดับการบริโภคของครัวเรือนไทย ดังน้ัน การใชนโยบายทางเศรษฐกิจตางๆทั้ง
นโยบายการคลังและนโยบายการเงินจะใหผลท่ีแตกตางกันตอครัวเรือนที่มีและไมมีขอจํากัดใน
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การกูยืม หากการศึกษาวิจัยตอไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคของครัวเรือนไทยในแตละกลุม
ตอผลกระทบนโยบายทางเศรษฐกิจโดยละเอียดแลวจะมีคุณคาทางการวิจัยอยางมากตอผูที่
เกี่ยวของ  

นอกจากนั้น งานวิจัยชิ้นนี้ไดพัฒนาการจัดทําฐานขอมูล Panel data ข้ึนใหมจากรายงาน
การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เพ่ือใชในการศึกษาอัตราการเปลี่ยนแปลง
ของระดับการบริโภค ซ่ึงในประเทศไทยยังไมมีการจัดเก็บฐานขอมูล Panel data ไว ดังนั้น
ผูสนใจที่จะทําการศึกษาวิจัยที่มีความจําเปนตองใชฐานขอมูล Panel data สามารถใช
กระบวนการสรางฐานขอมูลตามวิธีการศึกษาในครั้งนี้ได ซ่ึงอาจทาํใหเกิดการขยายมิติสําหรับ
การวิจัยในประเด็นตางๆได  
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รายการเชิงอรรถ 
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ทั้งนี้คุณสมบัติของ itλ′  ยังคงมีคุณสมบัติเชนเดียวกับ itλ ′′  คือมีคามากกวาศูนยเมื่อขอจํากัดดานสภาพคลองปรากฏ
ในแบบจําลองการบริโภคของครัวเรือน 
2 กําหนดให  )/1,ln(1, itDtiDtiGD +=+  โดย iω  หรือปจจัยที่ทําใหการบริโภคระหวางครัวเรือนแตกตางกัน (Fixed 
family effect) จะไมปรากฏในสมการ (10) เนื่องจากการเติบโตของการบริโภคคือการเปลี่ยนแปลงไปตามงวดเวลา
ที่เปล่ียนแปลง 
3 โดย 112

22
1, ++×=−+ itageitagetiage  และเพื่อใหสามารถนําสมการ (10) มาสรางเปนสมการสําหรับการประมาณ

การทางเศรษฐมิติสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ จึงกําหนดให ( )ln 1 /0 1c b b ρ α′= + + +⎡ ⎤⎣ ⎦ , ( ) /1fixt ttη η α= −+ , 
2 /1 1b b α′= ,     1 /2b α= , ( )1 /3b β α= −     , 1 /4b α=  และ ( ) ( )[ ] αν /1,1ln1,1, ++−−+=+ tieitutiuti  อยางไร

ก็ตามการประมาณการคาสัมประสิทธิ์ 4b ใชตัวแปรรายไดสุทธิ หรือ Yit เปนตัวแปรแทน (Proxy Variable) ของ 
itλ ดังนั้นคาสัมประสิทธิ์จึงไมจําเปนตองมีคาเทากับ 1 / α  

4รายละเอียดของคุณลักษณะตางๆที่ใชในการสรางฐานขอมูลใหมสามารถศึกษาไดจาก พจนานุกรมขอมูล (Data 
Dictionary) ของรายงานสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมภาคครัวเรือน  
5 อางอิงจากบทความของบริษัทศูนยวิจัยกสิกร (2548) ซึ่งทําการวิเคราะหสภาพตลาดสินเช่ือบุคคลในประเทศไทย  
ซึ่งระบุวา ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2547 สินเช่ือบุคคลมียอดสินเช่ือคงคางรวมประมาณ 1.76 แสนลานบาท  และมี
ผูใชบริการรวมทั้งสิ้นประมาณ 3.86 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ13 ของผูมีงานทําในประเทศไทยโดยผูใชบริการ
สวนใหญเปนผูที่มีรายไดตํ่ากวา 15,000 บาทตอเดือน ซึ่งคิดเปนรอยละ 64 ของผูใชบริการทั้งหมด ทั้งนี้ 
ผูประกอบการในตลาดแบงไดเปนสองกลุมหลักอันไดแก กลุมธนาคารพาณิชย ซึ่งเปนกลุมผูประกอบการที่มีมูลคา
สินเช่ือบุคคลประมาณรอยละ 80 ของมูลคาสินเช่ือบุคคลรวมโดยฐานลูกคาคือกลุมลูกคาที่มีรายไดมากกวา 15,000 
เนื่องจากการกําหนดเกณฑรายไดขั้นตํ่าของผูขอสินเช่ืออยูที่ 15,000 บาทตอเดือน สวนผูประกอบการหลักอีกกลุม
หนึ่ง ไดแก กลุมสถาบันที่ไมใชธนาคารซึ่งมีสัดสวนเพียงรอยละ 20 ของมูลคาตลาดรวม  ซึ่งฐานลูกคาของ
ผูประกอบการกลุมนี้คือผูมีรายไดต่ํากวา 15,000 บาทตอเดือน อยางไรก็ตามจากการสํารวจเกณฑรายไดข้ันต่ําของผู
ขอสินเช่ือสําหรับผูประกอบการกลุมสถาบันการเงินที่ไมใชธนาคาร นั้น ไดกําหนดเกณฑรายไดขั้นตํ่าโดยเฉลี่ยอยูที่ 
ระดับ 6,000 บาทตอเดือน จึงทําใหจํานวนลูกคาของผูประกอบการกลุมนี้มีมูลคาสูงถึงรอยละ 70 ของจํานวน
ผูใชบริการสินเช่ือบุคคลทั้งหมด ซึ่งสอดคลองกับรายงานการสํารวจผูมีรายไดประจําในประเทศไทยโดยสํานักงาน
สถิติแหงชาติ ในป พ.ศ. 2547 จํานวน 15.64 ลานคน จําแนกไดเปนเปนผูมีรายไดนอยกวา 7,000 บาท 11.712 ลาน
คน ผูมีรายไดระหวาง 7,000–15,000 บาท 2.34 ลานคน ขณะที่ผูมีรายไดสูงกวา 15,000 บาทตอเดือน ประมาณ 
1.46 ลานคนเทานั้น ดังนั้น 
6 ที่มา :  สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  


