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บทคัดยอ 

 ขอมูลทางสถิติประชากรแสดงใหเห็นวา ประเทศไทยไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุเปนที่เรียบรอยแลว 
ทั้งนี้ เปนผลสืบเนื่องมาจากการลดลงอยางตอเนื่องของอัตราภาวะเจริญพันธุรวมและการเพิ่มขึ้นของอายุขัย
เฉลี่ยของประชากรภายในประเทศ เหตุการณดังกลาว สะทอนถึงความจําเปนในการพึ่งพิงตนเองมากขึ้นของผู
มีงานทําหลังการเกษียณอายุการทํางาน การเตรียมการทางการเงินแตเนิ่นๆผานการออมในชวงวัยทํางานจึงมี
ความสําคัญในฐานะที่เปนแหลงที่มาที่สําคัญของทรัพยากรเพื่อการดําเนินชีวิตหลังวัยทํางานไดอยางตอเนื่อง
และพอเพียง  
 
 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะการศึกษาถึงพฤติกรรมการออมของผูงานทําโดยใชขอมูลจุลภาค
ระดับรายบุคคล เพื่อวิเคราะหใหเห็นถึงปจจัยกําหนดพฤติกรรมการออม-ไมออมของผูมีงานทํา รวมไปถึง
ปจจัยที่มีสวนกําหนดพฤติกรรมการออมในระยะยาวเพื่อการดํารงชีวิตยามชราภาพ ตลอดจนศึกษาถึงปจจัย
สําคัญที่มีสวนในการกําหนดอัตราการออมของผูมีงานทําที่เปนผูออม การศึกษาใชแบบจําลองทางเศรษฐมิติที่
มีพื้นฐานมาจากแบบจําลองวงจรชีวิตและรายไดถาวรในการประมวลผลขอมูลที่เก็บจากภาคสนามใน 15 
จังหวัด รวมทั้งสิ้น 2,028 ตัวอยาง 
 
 ผลการศึกษาพบวาระดับรายไดและความสม่ําเสมอของรายได รวมถึงการมีลักษณะนิสัยรูจักการ
วางแผนในการดําเนินชีวิตจะสงผลใหผูมีงานทําเปนผูออมเงิน นอกจากนั้น การมีความรูเกี่ยวกับการเงินจะ
สงผลตอการเปนผูออมเงินไดเชนกัน ในทางตรงขาม หากผูมีงานตองกูยืมเงินและมีบุตรมากขึ้นก็จะมีแนวโนม
กลายเปนผูไมออมเงิน ซึ่งปจจัยดังกลาวมีอิทธิพลที่คลายคลึงตอพฤติกรรมการออมเงินระยะยาวเพื่อการ
ดํารงชีวิตยามชราภาพ เชนกัน ในสวนของระดับอัตราการออมเงินของผูมีงานทําที่ออมไดนั้น ลักษณะนิสัย
รูจักการวางแผนมีสวนสําคัญในการเพิ่มระดับอัตราการออม ขณะเดียวกัน การอยูในระดับการออมภาคบังคับ 
จํานวนบุตร การกูยืมเงินจะสงผลใหระดับอัตราการออมลดลง  

                                                           
* ผูเขียนขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงขาติที่อนุญาตใหใชขอมูลจุลภาคและบทวิเคราะหจากการสํารวจ
พฤติกรรมการออมของผูมีงานทําภายใตโครงการแนวทางการสงเสริมการออมของผูมีงานทําเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรการสงเสริมการออม
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 10 ซ่ึงผูเขียนทั้งสองเปนนักวิจัยในโครงการ อีกทั้งยังขอแสดงความขอบคุณคณะกรรมการการ
ประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตรครั้งที่ 5 ที่สําหรับขอวิจารณและคําแนะนําในการปรับปรุงงานวิจัย ความผิดพลาดสวนอื่นที่
ยังคงเหลืออยูผูวิจัยขอรับไวแตเพียงผูเดียว 
† คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย Worawet@gmail.com และ Somprawin.M@chula.ac.th 
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ABSTRACT 

 
 Population statistics of Thailand indicate that Thai economy has now become the ‘Aging 
Society’. This incidence is in fact induced from two main factors: a decline in fertility rate and an 
increase in life expectancy of the Thai population. While personal savings for retirement will be an 
important source of fund for consumption in the elderly, only one-third of the Thai labor forces are 
equipped with such retirement funds. Therefore, it is crucial to understand personal savings and 
especially long-term savings behavior of the Thai population. 
 
 The objective of this study is to examine savings behavior of the Thai labor forces using 
micro-data from the field surveys in 15 provinces, which add up to 2,028 samples. Based on Life-
Cycle and Permanent Income Hypothesis, the study estimates the binary logistic regression showing 
the factors that influents savings behavior (save or not save) of Thai workers. The determinants of 
long-term savings behavior and the savings rate were also examined. 
 
 The results show that income, the indicator of income certainty, and forwarding-looking 
behavior induce a worker to become a saver-type. In addition, financial literacy also helps influencing 
Thai workers to save. On the other hand, workers are unlikely to be a saver when they incorporated 
with more debts and children. Interestingly, long-term savings behavior is also encouraged by the 
same factors. For the savings rate, forward-looking behavior significantly increase workers’ savings 
while number of children, amount of debts, and being in the public compulsory savings system 
significantly lower savings rate.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. ความสําคัญของปญหา 
 

จากการคาดประมาณประชากร (ตามขอสมมติภาวะเจริญพันธุปานกลาง) จัดทําโดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติลาสุด เปนที่ประจักษชัดวาสังคมไทยไดยางกาวเขาสูสังคม
ผูสูงอายุเปนที่เรียบรอยแลว และระดับของความเปนสังคมผูสูงอายุจะเริ่มเขมขนขึ้นเรื่อยๆ ดังที่แสดงใน
รูปภาพที่ 1 สัดสวนของประชากรวัยเด็กหรือประชากรอายุตํ่ากวา 14 ป มีแนวโนมลดลงเรื่อยๆจนอยูที่ระดับ
ประมาณรอยละ 15.3 ในป พ.ศ. 2573 ในทางตรงกันขาม สัดสวนของประชากรวัยสูงอายุหรือประชากรอายุสูง
กวา 60 ปเพิ่มขึ้นสูงกวารอยละ 10 ต้ังแตป พ.ศ. 2547 และยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากรอยละ 11.1 
ของประชากรรวมในปปจจุบัน เพิ่มเปนรอยละ 25.1 ในปพ.ศ. 2573  

 
จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความรูและทัศนคติที่มีตอผูสูงอายุ พ.ศ. 2550 ของ

สํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา ประชาชนถึงรอยละ 98.8 เห็นวาควรจะเตรียมการดานการเงินเพื่อวัยสูงอายุ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาวการณปจจุบันซึ่งยังมีผูมีงานทําอายุ 15-59 ป ประมาณสองในสามของประชากรผูมี
งานทําที่ยังไมมีหลักประกันรายไดยามชราภาพอยางเปนทางการ (วรเวศม สุวรรณระดา, 2550) การ
เตรียมการทางการเงินแตเนิ่นๆจึงมีความสําคัญ อีกทั้งการลดลงอยางตอเนื่องของอัตราภาวะเจริญพันธุรวม 
สะทอนใหเราไดเห็นวา จะมีประชากรกลุมหนึ่งมิอาจจะคาดหวังใดๆจากการเกื้อหนุนทางการเงินจากบุตร
หลานเนื่องจากไมมีบุตรหลาน ยังมิพักตองกลาวถึง การเพิ่มขึ้นของอายุขัยเฉล่ีย ซึ่งสะทอนระยะเวลาที่ตองใช
ชีวิตหลังหยุดทํางานมีแนวโนมยาวขึ้น การออม โดยเฉพาะอยางยิ่งการออมในชวงวัยทํางานจึงมีความสําคัญ
ในฐานะที่เปนแหลงที่มาที่สําคัญของทรัพยากรเพื่อการดําเนินชีวิตหลังวัยทํางานไดอยางตอเนื่องและพอเพียง 
อีกทั้งในระดับมหภาค มีความเปนไปไดวา การเพิ่มขึ้นของอัตราสวนการพึ่งพิงยังผลใหการออมของประเทศ
ลดลง ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่รัฐบาลจะตองเรงสงเสริมการออมอยางจริงจังและเปนระบบ 
 

จากผลงานการวิจัยลาสุด เรื่องการศึกษาแนวทางการสงเสริมการออมของกลุมผูมีงานทําโดย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2551) ซึ่งทําการสอบถามผูมีงานทําทั่ว
ประเทศประมาณ 2,028 ตัวอยาง เมื่อใหผูมีงานทําประเมินตนเองเกี่ยวกับความสามารถในการออม พบวา ผูมี
งานทํารอยละ 60.7 ออมเงินได และรอยละ 39.3 เปนผูมีปญหาดานการออมที่ไมสามารถออมได โดยที่รอยละ 
26.4 เปนผูที่ไมสามารถออมเงินได ใชจายหมดพอดี และรอยละ 9.0 เปนผูที่ไมสามารถออมเงินได และยังตอง
กูยืมเงินเพิ่ม อีกทั้งยังพบวา มีผูมีงานทําประมาณรอยละ 3.0 ที่มีความสามารถในการออมไดแตไมเก็บออม 
กลุมที่ไมสามารถออมเงินไดนั้น สาเหตุหลักมาจากภาระการใชจายเงินและระดับรายไดที่ไมสูงมากนัก สวน
กลุมที่มีความสามารถในการออมแตไมไดออมมีอยูทั้งในกลุมที่รายไดสูงและรายไดตํ่า และสาเหตุของการไม
ออมนั้นมาจากความตองการซื้อสินคาบริการใหมๆอยูเสมอ ผลการศึกษาของงานวิจัยดังกลาวนํามาสูประเด็น
เชิงนโยบายที่วา รัฐบาลจะมีแนวทางในการสงเสริมการออมสําหรับผูมีงานทําอยางไร เพื่อใหผูมีงานทํามีเงิน
ออมที่เพียงพอตอการดํารงชีวิตในยามชราภาพ โดยทําใหกลุมที่ออมไมไดหันมาเริ่มออมและกลุมที่มีศักยภาพ
ในการออมเงินไดออมเงินมากขึ้น ดังนั้นคงจะไมเกินเลยที่จะกลาววา การศึกษาเชิงประจักษถึงปจจัย
กําหนดการออมของผูมีงานทํามีสวนสําคัญในการกําหนดแนวทางที่เหมาะสมที่รัฐบาลควรจะเนนในการ
สงเสริมการออม  
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รูปภาพที่ 1: การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรในระดับประเทศ ปพ.ศ.2543-2573 
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แหลงที่มา: ขอมูลการคาดการประชากรจาก NESDB (2551), ทําเปนรูปภาพโดยโครงการวิจัย 
 
วัตถุประสงคของการศึกษานี้คือ วิเคราะหใหเห็นถึงปจจัยกําหนดพฤติกรรมการออม (ออมหรือไม

ออม) รวมไปถึงประเด็นที่วาผูมีงานทําออมเงินไวระยะยาวอยางสมัครใจเพื่อการดํารงชีวิตยามชราภาพหรือไม 
และศึกษาปจจัยสําคัญที่มีผลตอระดับการออมของผูมีงานทําที่ออมเงินได หากกลาวโดยทั่วไป การออมขึ้นอยู
กับระดับของรายไดและระดับของรายจาย การศึกษาในครั้งนี้จะไดทําการพิจารณารวมไปถึงประเด็นอื่นๆ
นอกเหนือจากรายไดและรายจาย อันไดแก วัตถุประสงคของการออม แรงจูงใจในการออม รสนิยมของผูมีงาน
ทํา การออมภาคบังคับ ชองทางการเขาถึงการออม และความรูเกี่ยวกับการออม บทความนี้ประกอบดวย ตอน
ที่ 1 บรรยายถึงความสําคัญของปญหา ตอนที่ 2 เปนวรรณกรรมปริทัศน ตอนที่ 3 วิธีการศึกษาจะบรรยายถึง
แบบจําลองทางเศรษฐมิติ ขอมูลที่ใชในการวิเคราะห และลักษณะพื้นฐานของขอมูล ตอนที่ 4 จะรายงานผล
การศึกษา และตอนสุดทายเปนการสรุป 
 

2. วรรณกรรมปริทัศน 
 
 นักเศรษฐศาสตรไดใหความสนใจและมีความพยายามอยางตอเนื่องในการที่จะเขาใจถึงพฤติกรรมการ
บริโภค-การออมของครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจ ทั้งในระดับมหภาคและในระดับจุลภาค  งานวิจัยชิ้นแรกที่ได
มีการศึกษาพฤติกรรมการออมในระบบเศรษฐกิจอยางครบถวนและเปนระบบไดแก Keynes (1936) ซึ่งได
อธิบายไววาแรงจูงใจที่ทําใหคนออมเงินมีสาเหตุมาจากหลายปจจัยดวยกัน แรงจูงใจเหลานั้นประกอบไปดวย3 
การออมเนื่องจากการวางแผนการใชจายในชีวิต (Life-Cycle Motive) การออมเพื่อเปนมรดกแกบุตรหลาน 
(Bequest Motive) การออมเนื่องจากเปลี่ยนแปลงทางรสนิยมการใชจาย (Improvement Motive) การออมเพื่อ
ความตองการในการซื้อสินคาคงทน (Downpayment Motive) การออมเนื่องจากผลตอบแทนและการเพิ่มคา
ขึ้นของสินทรัพย (Intertemporal Substitution Motive) การออมเพื่อการลงทุนทางธุรกิจ (Enterprise Motive) 
การออมเพื่อปองกันความไมแนนอนในชีวิต (Precautionary Motive) การออมเนื่องจากมีลักษณะนิสัยตระหนี่ 
(Avarice Motive) และการออมเนื่องความรูสึกที่ตองการมีเอกภาพทางการเงิน (Independence Motive)  

                                                           
3 อางจาก Browning and Lusardi (1996) 
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 หลังจากงานของเคนส นักเศรษฐศาสตรในยุคตอมาไดมีการศึกษาพฤติกรรมการออมอยางเปนระบบ 
รวมถึงการวิเคราะหถึงปจจัยที่จะมีสวนในการกําหนดการออมตามแรงจูงใจตางๆขางตน ทั้งนี้ แบบจําลอง
สําคัญที่เปนพื้นฐานในการวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภค-การออมของคนในระบบเศรษฐกิจคือ แบบจําลอง
วงจรชีวิตและรายไดถาวร (Life-cycle Permanent Income Hypothesis) ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยของ 
Modigliani and Brumberg (1954) และ Friedman (1957) เนื้อหาสําคัญของแบบจําลองไดอธิบายไววา 
ผูบริโภคจะพยายามจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูทั้งชีวิตเพื่อรักษาระดับการบริโภคตลอดใหเปนไปอยางราบรื่น
ตลอดชวงอายุขัยของตน (Consumption Smoothing) ทั้งนี้ การจัดสรรทรัพยากรระหวางเวลาของผูบริโภค
สามารถทําไดโดยผานการออมและการกูยืมเงิน เมื่อผูบริโภคคาดวาระดับรายไดของตนจะลดลงในอนาคต เขา
ก็จะทําการออมเงินในปจจุบันเพื่อรักษาระดับการบริโภคใหเปนไปอยางราบรื่นในอนาคตนั่นเอง ดังนั้น จะเห็น
ไดวา ‘การออม’ จะเกี่ยวของกับการจัดสรรทรัพยาการระหวางเวลาของผูบริโภค ซึ่งเกิดจากการที่ผูบริโภค 
‘มองไปขางหนา’ และได ‘วางแผน’ การใชเงินดังกลาว หากพิจารณาตามแนวความคิดของเคนสจะพบวา
แรงจูงใจในการออมทั้งเจ็ดประการแรกขางตน สามารถลวนถูกอธิบายไดผานแบบจําลองวงจรชีวิตและรายได
ถาวรทั้งสิ้น   
 
 อยางไรก็ดี แบบจําลองวงจรชีวิตและรายไดถาวรละเลยส่ิงสําคัญในโลกของความเปนจริง นั่นคือ 
‘ความไมแนนอน’ ในชีวิตที่ผูบริโภคลวนเผชิญ เชน โรคภัย อุบัติเหตุ หรือสิ่งที่ไมคาดฝนที่เกิดขึ้นไดใน
ชีวิตประจําวันโดยที่ไมอาจคาดหมายไดมากอน ความไมแนนอนดังกลาวจะสงผลกระทบตอภาวะทางการเงิน
ของที่ผูประสบโดยตรง ซึ่งจะสงผลตอเนื่องไปยังความสามารถในการบริโภคในชวงชีวิตที่มีเหลืออยูของ
ผูบริโภค ดังนั้น ‘การออมเพื่อปองกันความไมแนนอนในชีวิต’ (Precautionary Savings) จึงมีสวนสําคัญในการ
อธิบายการตัดสินใจในพฤติกรรมการบริโภค-การออม ดังที่ไดปรากฏในงานวิจัยของ Zeldes (1989) งานของ 
Kimball (1990) และงานของ Carroll (1992) ที่ไดพัฒนาแบบจําลองวงจรชีวิตและรายไดถาวรซึ่งผูบริโภค
เผชิญกับความไมแนนอนและเปนผูที่เกลียดความเสี่ยง ซึ่งแบบจําลองดังกลาวไดถูกนํามาเปนพื้นฐานในการ
อธิบายพฤติกรรมของผูบริโภคเชิงประจักษในเวลาตอมาอยางกวางขวาง  
 
 สําหรับการศึกษาพฤติกรรมการออมในระบบเศรษฐกิจไทยนั้นเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีการศึกษา
ในเชิงประจักษทั้งในระดับมหภาคและในระดับจุลภาค การศึกษาสวนใหญมักจะเปนการวิเคราะหในระดับมห
ภาค ทั้งนี้เนื่องจากความตอเนื่องและการมีอยูของขอมูลอนุกรมเวลาในระยะยาว งานวิจัยชิ้นสําคัญในระดับมห
ภาคไดแก งานของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (2549) ซึ่งศึกษาถึงปจจัยกําหนดอัตราการออมของประเทศ
ไทยในระดับมหภาค และพบวาอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศมีสวนสําคัญใน
การกําหนดอัตราการออมภายในประเทศ ในขณะที่อัตราเงินเฟอ และสภาพคลองของหนวยเศรษฐกิจจะสงผล
ในทิศทางตรงกันขามตอการออม นอกจากนั้น การศึกษายังพบอีกวา อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศไมสามารถ
สงผลกระทบตอการออมภายในประเทศอยางมีนัยสําคัญ 
 
 ในสวนของการศึกษาพฤติกรรมการออมของครัวเรือนไทยในระดับจุลภาคนั้นเกิดขึ้นอยางจํากัด ทั้งนี้
เนื่องจากขอจํากัดทางดานขอมูลในระดับจุลภาค งานศึกษาสวนใหญจะใชขอมูลการออมที่อนุมานไดจาก
ผลตางของรายไดและรายจายที่ไดจากฐานขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย (The 
Household Socio-Economic Survey: SES) ซึ่งจัดทําโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ งานวิจัยชิ้นสําคัญในระดับ
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จุลภาคไดแกงานของ ดิเรก ปทมสิริวัฒน (2547) ซึ่งทําการศึกษาพฤติกรรมการออมของคนไทยในระดับ
ครัวเรือน ผลการศึกษาพบวา รายไดของครัวเรือน ขนาดของครัวเรือน อายุ ภูมิภาค อาชีพของหัวหนา
ครัวเรือน และสถานะเศรษฐกิจและสังคมของหัวหนาครัวเรือน มีผลตอระดับพฤติกรรมการออมของครัวเรือน
อยางมีนัยสําคัญ  
 
 การศึกษาการออมในระดับจุลภาคที่สําคัญอีกชิ้นปรากฏใน Pootrakool, Ariyapruchya, and 
Sodsrichai (2005) งานวิจัยชิ้นดังกลาวมุงประเด็นไปในการตอบคําถามที่วา เหตุใดการออมรวมของประเทศ
ไทยจึงมีแนวโนมลดลง ขอเท็จจริงที่คนพบจากงานวิจัยชี้ใหเห็นวา การออมภาคครัวเรือนคือสาเหตุที่แทจริงที่
ทําใหการออมรวมของประเทศไทยลดลง ดังนั้น งานศึกษาจึงพยายามที่จะวิเคราะหถึงปจจัยที่มีสวน
กําหนดการออมในระดับครัวเรือนของไทย จากการประมาณคาทางเศรษฐมิติพบวา ระดับการออมของ
ครัวเรือนจะเพิ่มขึ้นตามรายได จํานวนผูมีรายไดในครัวเรือน และความสามารถในการเขาถึงสถาบันการเงิน 
ในทางตรงกันขามการออมของครัวเรือนจะลดลงหากสมาชิกในครัวเรือนเปนสมาชิกกองทุนประกันสังคมหรือ
กองทุนบําเหน็จบํานาญของรัฐ รวมถึงการไดรับสิทธิ 30 บาทรักษาทุกโรค นอกจากนั้น การออมของครัวเรือน
ในซึ่งอยูในรูปตัวเงินจะลดลงเมื่อครัวเรือนมรการออมผานสินทรัพยคงทน เชน การมีบานเปนของตนเอง และ
ที่นาสนใจการศึกษาพบวา ขนาดของครัวเรือนมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับระดับการออม ทั้งนี้ 
ผูวิจัยใหเหตุผลวาเนื่องจากสมาชิกในครัวเรือนสามารถชวยเหลือแบงปนกันไดหากมีสิ่งที่ไมคาดคิดเกิดขึ้นกับ
คนในคัวเรือน ดังนั้น ความตระหนักและความจําเปนในการออมเพื่อเปนหลักประกันในการรักษาระดับการ
บริโภคภายในครัวเรือนจึงลดลง   
 
 จากการทบทวนวรรณกรรมปริทัศนเราจะพบวา สิ่งสําคัญที่ยังขาดในการศึกษาพฤติกรรมการออม
ของครัวเรือนไทยในระดับจุลภาคคือการใชขอมูลสํารวจการออมโดยตรงในระดับรายบุคคลเพื่อนําไปศึกษาถึง
ปจจัยที่สงผลกระทบตอพฤติกรรมการออม-ไมออมของผูบริโภคที่อยูในวัยทํางาน และปจจัยกําหนดพฤติกรรม
การออมตามลักษณะวงจรชีวิตเพื่อดํารงชีวิตในยามชราภาพที่ไมมีรายได รวมถึงการศึกษาปจจัยกําหนดอัตรา
การออมของผูบริโภคในระดับบุคคล ประเด็นดังกลาวจึงนําไปสูการศึกษาในงานวิจัยฉบับนี้  
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3. วิธีการศึกษา 
 
 การศึกษาจะใชแบบจําลองทางเศรษฐมิติที่มีพื้นฐานมาจากแบบจําลองรายไดถาวรและวงจรชีวิต
ภายใตความเสี่ยงมาใชในการวิเคราะหถึงปจจัยที่มีสวนกําหนดพฤติกรรมออมหรือไมออมของกลุมตัวอยางซึ่ง
เปนรายบุคคล รวมถึงจะศึกษาถึงปจจัยที่มีสวนกําหนดการตัดสินใจในการเลือกวาจะออมเงินในระยะยาวเพื่อ
การดํารงชีวิตยามชราภาพหรือไม และสุดทายจะศึกษาถึงปจจัยที่สวนกําหนดอัตราการออมของผูมีงานทําที่
เปนผูออมเงินในระบบเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ไดใชขอมูลจากการสํารวจภาคสนามซึ่งถูกออกแบบตามวัตถุประสงคที่
ตองการศึกษาถึงพฤติกรรมการออมของผูมีงานทําในระบบเศรษฐกิจไทย ดังนั้น ชุดขอมูลจึงมีความสมบูรณใน
การตอบคําถามที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจการออมของผูงานทําในมิติตางๆไดอยางครบถวน 
 
3.1 แบบจําลองทางเศรษฐมิติ 
 
 การประมาณคาสมการเศรษฐมิติจะใชแบบจําลองสมการถดถอยโลจิสติคแบบทวิภาค (Binary 
Logistic Regression) สําหรับการอธิบายพฤติกรรมการเลือกออม-ไมออมของผูที่มีงานทําทั้งที่เปนการ
ตัดสินใจเพื่อเปนการออมทั่วไปและที่เปนการออมเพื่อการดํารงชีวิตยามชราภาพ และจะใชแบบจําลองสมการ
ถดถอยเชิงเสนตรง (Ordinary Least Square) เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีสวนในการกําหนดอัตราการออมของผูมี
งานทํา 
  
 แบบจําลองสมการประมาณคาเศรษฐมิติจะประกอบไปดวย รายไดของผูมีงานทํา และตัวแปรควบคุม
ตางๆที่มีรากฐานมาจากแบบจําลองชีวิตและรายไดถาวรซึ่งมักจะเปนปจจัยเฉพาะของบุคคลหรือสภาพสังคม
ทองถิ่นที่อาจมีสวนทําใหลักษณะการออมเปลี่ยนไปตามรสนิยมที่แตกตางกัน เชน อายุ เพศ พื้นที่ที่อยูอาศัย 
ลักษณะการทํางาน และสภาพครอบครัว เปนตน นอกจากนั้น แบบจําลองยังรวมพิจารณาปจจัยภายนอกและ
ภายในอื่นๆซึ่งมีนัยยะเชิงนโยบายและที่อาจมีสวนในการตัดสินใจออมของผูมีงานทําดวย ไดแก ความสามารถ
ในการเขาถึงแหลงสถาบันการเงิน และความรูความเขาใจพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการเงิน  
 
 ในสวนของปจจัยการกําหนดอัตราการออมนั้น การศึกษาจะเพิ่มเติมวิเคราะหตัวเแปรกําหนดที่
สะทอนถึงแรงจูงใจในการออมตามวัตถุประสงคตางๆ ไดแก การออมเพื่อการชราภาพ การออมเพื่อการ
ปองกันความไมแนนอนในชีวิตและทรัพยสิน การออมเพื่อซื้อสินทรัพย และการออมเพื่อเปนมรดกแกบุตร
หลาน 
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ตารางที่ 1: สรุปตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
ตัวแปร นัยยะของตัวแปร หมายเหตุ 

ออมเงินไดในแตละเดือน   ใช = 1, ไมใช = 0 
อัตราการออม   จํานวนเงินที่ออม/รายไดรวม 
ออมเงินระยะยาว (ประกันชีวิตและหรือ RMF)   ใช = 1, ไมใช = 0 
ระดับรายไดหลักตอเดือน รายได  
การมีงานเสริม  รายได ใช = 1, ไมใช = 0 
กูยืมเงิน  รายได ใช = 1, ไมใช = 0 
ภาคใต  ตัวแปรควบคุม ใช = 1, ไมใช = 0 
ภาคตอ/น  ตัวแปรควบคุม ใช = 1, ไมใช = 0 
ภาคเหนือ  ตัวแปรควบคุม ใช = 1, ไมใช = 0 
ภาคกลาง   ตัวแปรควบคุม ใช = 1, ไมใช = 0 
เขตเมือง   ตัวแปรควบคุม ใช = 1, ไมใช = 0 
เพศชาย  ตัวแปรควบคุม ใช = 1, ไมใช = 0 
อายุ  ตัวแปรควบคุม  
อายุยกกําลังสอง ตัวแปรควบคุม  
จํานวนบุตร ตัวแปรควบคุม  
สมรสและอยูกับคูสมรส  ตัวแปรควบคุม ใช = 1, ไมใช = 0 
หยาราง   ตัวแปรควบคุม ใช = 1, ไมใช = 0 
ทํางานในระบบ  ตัวแปรควบคุม ใช = 1, ไมใช = 0 
อยูในการออมภาคบังคับ   ตัวแปรควบคุม ใช = 1, ไมใช = 0 
วางแผนการดําเนินชีวิต  เพ่ือการชรา ใช = 1, ไมใช = 0 
จํานวนเงินบํานาญที่อยากมีหลังเกษียณ เพ่ือการชรา  
ออมเพ่ือใชในยามชราภาพ  เพ่ือการชรา ใช = 1, ไมใช = 0 
มีหลักประกันสุขภาพอื่นๆ   ความไมแนนอน ใช = 1, ไมใช = 0 
ออมเพ่ือใชในยามเจ็บปวย  ความไมแนนอน ใช = 1, ไมใช = 0 
ออมเพ่ือซื้อที่อยูอาศัย  ทรัพยสิน ใช = 1, ไมใช = 0 
ออมเพ่ือซื่อสินทรัพย ทรัพยสิน ใช = 1, ไมใช = 0 
ออมเพ่ือใชจายสําหรับลูกหลาน  มรดก ใช = 1, ไมใช = 0 
ออมเพ่ือไวเปนมรดกตกทอด  มรดก ใช = 1, ไมใช = 0 
ไมรูจักกองทุนรวมระยะยาว   ความรู/ขอมูล ใช = 1, ไมใช = 0 
มีความรูพ้ืนฐานทางการเงิน 1   ความรู ใช = 1, ไมใช = 0 
มีความรูพ้ืนฐานทางการเงิน 2   ความรู ใช = 1, ไมใช = 0 
เขาถึงสถาบันการเงินไดยากมาก   การเขาถึงสถาบันการเงิน ใช = 1, ไมใช = 0 
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3.2 ขอมูลที่ใชในการวิเคราะห 
 
การวิเคราะหในครั้งนี้ใชขอมูลที่ไดจากการสํารวจพฤติกรรมการออมของผูมีงานทําของโครงการ 

“การศึกษาแนวทางการสงเสริมการออมของกลุมผูมีงานทํา” ภายใตโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ไปสูการปฏิบัติโดยความรวมมือของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การสํารวจดังกลาวมีมีผูมีงาน
ทําอายุ 20 ปขึ้นไปเปนกลุมเปาหมาย การเก็บรวบรวมขอมูลมีขึ้นระหวางวันที่ 14 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 
2549 และ 1-2 ธันวาคม 2550) ทั้งหมดใน 88 อําเภอ และ 29 เขต จาก 15 จังหวัดดังกลาว รวมจํานวนตัวอยางรวม 
2,028 คน 

 
การเลือกตัวอยางกําหนดการสุมตัวอยางแบบหลายชั้น (Multi-Stage Sampling) โดยแบงภูมิภาค

และหาขนาดตัวอยางในแตละภูมิภาค โดยแบงจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ออกเปน 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร
ตามการแบงของกลุมสถิติแรงงาน สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานสถิติ จากนั้นหาจํานวนตัวอยาง
ดวยการกําหนดสัดสวน จากนั้นสุมตัวอยางจังหวัดโดยใชวิธีการสุมแบบ Cluster Random Sampling ซึ่งในแต
ละภาคจะแบงจังหวัดออกเปน 3 กลุม โดยใชเกณฑการเปรียบเทียบ ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดตอหัว 
สัดสวนคนจนและรายไดประจําเฉล่ียตอเดือนตอครัวเรือน จังหวัดที่เปนเปาหมายในการสํารวจครั้งนี้มี 15 
จังหวัดไดแก กรุงเทพมหานคร เชียงใหม พิษณุโลก อุทัยธานี ขอนแกน สกลนคร อุบลราชธานี รอยเอ็ด 
ชุมพร นครศรีธรรมราช กระบี่ ลพบุรี สระแกว ราชบุรี และชลบุรี ลําดับถัดไปหาขนาดตัวอยางในแตละจังหวัด
โดยการกําหนดสัดสวน และทําการสุมตัวอยางแบบบังเอิญในแตละอําเภอ โดยพิจารณาเลือกอําเภอใหกระจาย
ตัวในแตละพื้นที่ของจังหวัด และคํานึงถึงความสะดวกในการเดินทาง คํานึงการกระจายตัวของผูมีงานทําใน
เขตที่อยูอาศัยของกลุมตัวอยาง (ในเขตหรือนอกเขตเทศบาล) โดยใชขอมูลจากรายงานการสํารวจแรงงาน
นอกระบบป พ.ศ. 2549 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ สวนการเลือกตําบลและหมูบานเปนแบบบังเอิญและ
พิจารณาความสะดวกและเปนไปไดในการเดินทาง  

 
การรวบรวมขอมูลนั้นใชแบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามจะประกอบดวย 6 สวนสําคัญไดแก สวนที่ 1 

สถานที่ต้ังของครัวเรือนของผูที่ถูกสัมภาษณ สวนที่ 2 ลักษณะสวนบุคคล ลักษณะการอยูอาศัยและที่อยูอาศัย 
สวนที่ 3 รายได สวนที่ 4 การวางแผนการบริโภค-การออม และวัตถุประสงคของการออม และสวนที่ 5 
รูปแบบและรสนิยมในการออม ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

- คําถามเกี่ยวกับสถานที่ต้ังของครัวเรือนของผูที่ถูกสัมภาษณ ประกอบดวยภาค จังหวัด 
อําเภอ ตําบล/แขวง สถานที่ต้ังอยูในหรือนอกเขตเทศบาล ชื่อหมูบาน บานเลขที่ และถนนที่เปน
ที่ต้ังของที่อยูของผูถูกสัมภาษณ 

- คําถามเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล ลักษณะการอยูอาศัยและที่อยูอาศัยลักษณะสวนบุคคล 
ไดแก เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส จํานวนบุตร (ถามี) ลักษณะการ
อยูอาศัย ไดแก การอยูรวมกับบุคคลอื่นภายในครอบครัว จํานวนสมาชิกในครัวเรือน เปนตน 
คําถามเกี่ยวกับลักษณะของที่อยูอาศัยและการถือครองทรัพยสินบางประเภท ไดแก ประเภทของ
ที่อยูอาศัย ลักษณะของที่อยูอาศัย สถานภาพการครอบครองที่อยูอาศัย การจายคาเชา เปนตน 
รวมไปถึง การถือครองเครื่องใช และการไดรับสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล 
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- คําถามเกี่ยวกับรายได สวนที่ 3 ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับอาชีพหลักและการมีอาชีพรอง 
สถานภาพการทํางาน ลักษณะของคาตอบแทนหรือคาจาง ระดับรายได การไดรับสวัสดิการจาก
การทํางาน และการไดรับรายไดจากแหลงอื่นๆนอกเหนือจากการทํางาน 

- คําถามเกี่ยวกับการวางแผนการบริโภค-การออมและวัตถุประสงคของการออม เปน
คําถามเพื่อพิจารณาวาผูถูกสัมภาษณเปนคนที่มีการวางแผนลวงหนาระยะยาวหรือไม และมีการ
วางแผนทางการเงินควบคูไปดวยหรือไมอยางไร อีกทั้งคําถามยังเกี่ยวของกับวัตถุประสงคของ
การออม โดยพิจารณาวัตถุประสงคการออมโดยทั่วไป และวัตถุประสงคเฉพาะ เชน การออมเพื่อ
การซื้อที่อยูอาศัย การออมเพื่อการแตงงาน การออมเพื่อการศึกษาของบุตร การออมเพื่อการ
ประกอบธุรกิจ  

- คําถามเกี่ยวกับรูปแบบในการออม คําถามเกี่ยวกับรูปแบบของการออมนั้นจะรวมประเด็น
ศักยภาพในการออมเงิน วัตถุประสงคในการออมเงินโดยทั่วไป ระดับเงินออมในแตละเดือน 
รูปแบบของการออม หลักเกณฑในการออม การออมเพิ่มหากรายไดเพิ่ม จํานวนเงินที่ถูกบังคับ
ออม ภาระทางการเงิน การกูยืม สาเหตุของการกอหนี้ แหลงเงินกู และหลักเกณฑในการเลือก
แหลงเงินกู   

- คําถามเกี่ยวกับรสนิยมและความรูเกี่ยวกับการออม คําถามในสวนนี้เกี่ยวของกับการใช
สถาบันการเงินในปจจุบัน หลักเกณฑการเลือกสถาบันการเงิน และความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออม 

 
3.3 ลักษณะพื้นฐานของขอมูล 

 
จากจํานวนตัวอยางของผูมีงานทํารวมทั้งหมด 2,028 ตัวอยาง แบงเปนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 638 

คน (รอยละ 31.5) ภาคกลางจํานวน 524 คน (รอยละ 25.8) ภาคเหนือจํานวน 363 (รอยละ 17.9) และ
กรุงเทพมหานครจํานวน 224 คน (รอยละ 11.0) กลุมตัวอยางมีสัดสวนของผูที่อาศัยอยูนอกเขตเทศบาล
มากกวาในเขตเทศบาล (เปรียบเทียบระหวางรอยละ 67.1 กับ รอยละ 32.9) มีสัดสวนของแรงงานนอกระบบ
มากกวาแรงงานในระบบ (รอยละ 61.9 และ 38.3) เปนเพศหญิงรอยละ 55.9 ชายรอยละ 44.1 กลุมตัวอยางมี
อายุเฉลี่ย 41 ป สวนใหญมีอายุอยูระหวาง 30-39 ป เปนผูที่นับถือศาสนาพุทธมากที่สุด (รอยละ 96.8) กลุม
ตัวอยางเปนผูที่จบการศึกษาในระดับประถมตน (ป.1-ป.4) หรือเทียบเทามากที่สุด คิดเปนรอยละ 26.1 เปนผู
สมรสและอยูดวยกันในสัดสวนสูงที่สุดถึงรอยละ 70.1 รองลงมาเปนกลุมที่เปนโสด (รอยละ 19.7) การอยูอาศัย
ในครัวเรือนของกลุมตัวอยางนั้นพบวา กลุมตัวอยางสวนมากเกินครึ่งอาศัยอยูกับคูสมรส ซึ่งมีสัดสวนสูงถึง
รอยละ 67.9  
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4. ผลการศึกษา 
 
4.1 ปจจัยกําหนดพฤติกรรมการออมหรือไมออมของผูมีงานทํา 
 
          ในสวนนี้ เราจะพิจารณาวาปจจัยประเภทใดที่สงผลตอการตัดสินใจออมหรือไมออมของผูมีงานทําโดย
ใชแบบจําลองโลจิสติค ผลการวิเคราะหไดสรุปไวในตารางที่ 2 จากผลการศึกษาพบวา ตัวแปรที่บงบอกถึง
ระดับของรายไดหรือความสม่ําเสมอของการไดรับรายได อันไดแก การมีงานเสริม (มีรายไดเสริม) การทํางาน
ในระบบหรือการอยูในระบบการออมภาคบังคับ (ในที่นี้ไดแก กองทุนประกันสังคม กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ กองทุนสงเคราะหครูและครูใหญโรงเรียนเอกชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ) ซึ่งสะทอนถึงความสม่ําเสมอของกระแสรายไดในแตละเดือนสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการ
กําหนดพฤติกรรมการออมของผูมีงานทํา กลาวคือ ผูมีงานทําจะมีแนวโนมเปนผูที่มีเงินออมหากมีรายไดเสริม
เพิ่มเติมจากรายไดประจําหรือมีรายไดอยางสม่ําเสมอ  
 

ผลการศึกษายังสะทอนใหเห็นถึงพฤติกรรมการออมของผูมีงานทําตามลักษณะที่เกิดในแบบจําลอง
วงจรชีวิตและรายไดถาวร นั่นคือ การกูยืมเงินจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญในทิศทางตรงขามกับการเลือก
ออม นั่นหมายถึงวา บุคคลที่จะมีรายไดเพิ่มขึ้นในอนาคตจะจัดสรรทรัพยากรระหวางเวลาโดยการเงินจาก
อนาคตมาใช (ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวจะตรงกันขามกับลักษณะของผูบริโภคที่เปนผูออม) และที่สําคัญลักษณะ
การวางแผนชีวิตของผูมีงานทํา สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอพฤติกรรมการออม กลาวคือ ผูมีงานทําจะมี
แนวโนมเปนผูที่ไมออมเงินหากทําการกูยืม  

 
ผลการศึกษายังไดยืนยันใหเห็นวาจํานวนบุตรซึ่งเปนตัวแปรควบคุมสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ

พฤติกรรมการออม ผูมีงานทําจะมีแนวโนมเปนผูที่ไมออมเงินหากมีบุตรมากขึ้น ซึ่งทําใหคาใชจายที่เกี่ยวของ
กับการมีบุตรเพิ่มขึ้นตาม ผลการศึกษานี้อาจจะตีความไดในสองลักษณะกลาวคือ หากพิจารณาวาผูมีงานทํา
ไดรับอรรถประโยชนจากการมีบุตรเสมือนหนึ่งเปนสินคาบริโภคทั่วไป ซึ่งนั้นก็หมายความวา ผูมีงานทําใช
จายเงินเพื่อซื้อบริการตางๆที่เกี่ยวของกับบุตรทําใหทรัพยากรที่จะนํามาออมไดนั้นลดนอยลงจนอาจทําใหออม
เงินไมได หรืออาจพิจารณาอีกอยางวา ผูมีงานทําลงทุนผานทางทุนมนุษยในรูปของการศึกษาของบุตรแทน 
ซึ่งอาจตั้งเปนขอสังเกตเพื่อการศึกษาในอนาคตไดวา ผูมีงานทําที่มีบุตรนาจะออมเงินกับบุตรโดยคาดหวังวา 
พอยามชราภาพ ลูกก็มาเลี้ยงดูตน  

 
นอกเหนือจากระดับรายได ความสม่ําเสมอของกระแสรายได และจํานวนบุตรแลว ตัวแปรที่สะทอน

ถึงความรูเกี่ยวกับการออมผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการกําหนดพฤติกรรมการออมของผูมีงานทํา นั่นคือ 
ผูมีงานทําที่มีความรูเกี่ยวกับการเงินรวมถึงผลิตภัณฑทางการเงิน จะมีแนวโนมเปนผูออมเงิน จากผล
การศึกษาพบวา การรูจักกองทุนรวมระยะยาว ความรูพื้นฐานทางดานการเงิน (ผูมีงานทํารูระดับดอกเบี้ยเงิน
ฝากออมทรัพยในปจจุบันหรือไม) จะเห็นไดวา ผูมีงานทําที่ไมรูจักกองทุนรวมระยะยาว หรือผูมีงานทําที่มิ
ทราบระดับดอกเบี้ยเงินฝาก จะมีแนวโนมที่จะเปนผูออมเงิน แตทวาจากการศึกษาในครั้งนี้ ไมพบวาความ
ยากลําบากในการเขาถึงสถาบันการเงินประเภทธนาคารพาณิชยเปนอุปสรรคตอการออม  
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ตารางที่ 2: ผลการวิเคราะหปจจัยกําหนดพฤติกรรมการออม (ออม/ไมออม) ของผูมีงานทํา  
(ตัวแปรตาม ออม=1, ไมออม=0) 

แบบจําลอง 1 แบบจําลอง 2 ตัวแปรตน 
สัมประสิทธิ์ S.E. Sig. สัมประสิทธิ์ S.E. Sig. 

คาคงที่ 1.976 0.629 0.002 2.232 0.631 0.000 
ภาคใต 0.403 0.236 0.088 0.294 0.237 0.215 
ภาคตอ/น  -0.141 0.218 0.517 -0.344 0.219 0.115 
ภาคเหนือ 0.143 0.230 0.533 -0.032 0.230 0.891 
ภาคกลาง -0.110 0.210 0.601 -0.191 0.212 0.367 
เขตเมือง  -0.096 0.134 0.470 -0.160 0.133 0.230 
เพศชาย -0.190 0.106 0.072 -0.124 0.106 0.242 
อายุ -0.039 0.028 0.158 -0.049 0.028 0.084 
อายุยกกําลังสอง 0.000 0.000 0.420 0.000 0.000 0.304 
สมรสและอยูกับคูสมรส 0.002 0.129 0.986 -0.055 0.129 0.668 
ระดับรายไดหลักตอเดือน 0.000 0.000 0.576 0.000 0.000 0.400 
การมีงานเสริม 0.345 0.110 0.002 0.264 0.111 0.017 
กูยืมเงิน -0.594 0.108 0.000 -0.664 0.110 0.000 
วางแผนชีวิต 0.850 0.109 0.000 0.863 0.109 0.000 
ทํางานในระบบ 0.669 0.121 0.000    
อยูในการออมภาคบังคับ     0.785 0.111 0.000 
ไมรูจักกองทุนรวมระยะยาว -0.546 0.146 0.000 -0.527 0.147 0.000 
จํานวนบุตร -0.142 0.046 0.002 -0.150 0.047 0.001 
มีหลักประกันสุขภาพอื่นๆ  0.240 0.148 0.105 0.121 0.150 0.418 
เขาถึงสถาบันการเงินไดยากมาก  0.015 0.466 0.975 0.000 0.472 1.000 
มีความรูพ้ืนฐานทางการเงิน 1  0.275 0.171 0.109 0.305 0.171 0.075 
มีความรูพ้ืนฐานทางการเงิน 2  -0.106 0.150 0.482 -0.089 0.151 0.556 
จํานวนตัวอยาง 1,975 1,975 
- 2 Log likelihood 2276.136 2256.310 
Cox and Snell R-Square 0.167 0.175 
Nagelkerke R-Square 0.227 0.238 
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4.2 ปจจัยกําหนดอัตราการออมของผูมีงานทํา (เฉพาะผูที่ออมได จํานวน 1,032 ตัวอยาง) 
 
           จากการศึกษาปจจัยกําหนดการตัดสินใจการออมหรือไมออมของผูมีงานทํา โดยสรุปแลวพบวา 
รายได ความสม่ําเสมอของการไดรับรายได การกูยืมเงิน ลักษณะนิสัยในการวางแผนการดําเนินชีวิต จํานวน
บุตร และความรูเกี่ยวกับการเงินจะมีผลตอพฤติกรรมการออมหรือไมออมเงินของผูมีงานทําอยางมีนัยสําคัญ 
ในที่นี้ เราจะหยิบยกเฉพาะผูที่ตอบวาออมเงินไดในแตละเดือนขึ้นมาวิเคราะหวา ปจจัยใดคือปจจัยกําหนด
ระดับอัตราการออมของผูมีงานทําที่สามารถออมเงินไดเหลานั้นโดยแบบจําลองถดถอยแบบกําลังสองนอยที่สุด 
โดยที่ผลการศึกษาสรุปไวในตารางที่ 3 จากผลการศึกษาพบผลการศึกษาที่สอดคลองกับการศึกษาปจจัย
กําหนดพฤติกรรมการออมหรือไมออมของผูมีงานทํา กลาวคือ ผูมีงานทําที่มีลักษณะนิสัยในการวางแผนการ
ดําเนินชีวิตจะออมในอัตราการออมที่สูงกวาผูที่ไมไดวางแผนในการดําเนินชีวิต อีกทั้งพบวาผูมีงานทําที่กูยืม
เงินจะออมในอัตราที่นอยกวา สังเกตไดวา ผูที่มีรายไดประจําสูงหรือมีรายไดเพิ่มเติมจากการทํางานประจําจะ
ออมเงินในอัตราที่นอยกวา อีกทั้งพบวา การอยูในระบบการออมภาคบังคับจะลดระดับของอัตราการออมลงไป 
นอกจากนั้นยังพบอีกวา จํานวนบุตรจะลดอัตราการออมของผูมีงานทํา 
 
 ทั้งนี้มีขอสังเกตวา ลักษณะนิสัยการวางแผนชีวิตจะสงผลอยางมีนัยสําคัญตออัตราการออม นั่งแสดง
ใหเห็นวา การที่ผูมีงานทํามีลักษณะเปนผูมองไปขางหนาจะสงผลใหคนดังกลาวมีอัตราการออมเพิ่มมากขึ้น 
อยางไรก็ดี เมื่อถามถึงวัตถุประสงคเฉพาะเจาะจงลงไป จะเห็นไดวาวัตถุประสงคตางๆลวนไมสงผลตออัตรา
การออมของผูมีงานทําเลย อาจกลาวไดวา ลักษณะของคนที่เปนคนมองไปขางหนาและรูจักการวางแผนการ
ดําเนินชีวิต มีสวนสําคัญในการกําหนดอัตราการออมถึงแมวาบุคคลนั้นจะไมมีวัตถุประสงคในการออมที่ชัดเจน
ก็ตาม  
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ตารางที่ 3: ผลการวิเคราะหปจจัยกําหนดอัตราการออมของผูมีงานทํา (เฉพาะผูท่ีออมได) 
แบบจําลอง 1 แบบจําลอง 2 แบบจําลอง 3 ตัวแปรตน 

สัมประสิทธิ์ t-stat สัมประสิทธิ์ t-stat สัมประสิทธิ์ t-stat 
คาคงที่ 0.531 4.121 0.482 3.732 0.483 3.727 
ภาคใต -0.002 -0.037 0.016 0.364 0.017 0.407 
ภาคตอ/น  0.032 0.766 0.048 1.156 0.051 1.208 
ภาคเหนือ 0.004 0.098 0.024 0.532 0.025 0.554 
ภาคกลาง 0.063 1.629 0.068 1.745 0.067 1.733 
เขตเมือง  -0.051 -1.917 -0.041 -1.537 -0.036 -1.356 
เพศชาย 0.009 0.429 0.004 0.181 0.004 0.164 
อายุ -0.009 -1.507 -0.009 -1.484 -0.011 -1.691 
อายุยกกําลังสอง 0.000 1.705 0.000 1.728 0.000 1.922 
สมรสและอยูกับคูสมรส 0.004 0.152 0.008 0.302 0.006 0.233 
ระดับรายไดหลักตอเดือน 0.000 -3.466 0.000 -3.253   
การมีงานเสริม -0.116 -5.090 -0.113 -4.899 -0.111 -4.793 
กูยืมเงิน -0.054 -2.401 -0.056 -2.446 -0.053 -2.318 
วางแผนชีวิต 0.070 3.051 0.060 2.607 0.055 2.410 
ทํางานในระบบ -0.087 -3.686     
อยูในการออมภาคบังคับ    -0.023 -0.932 -0.026 -1.054 
จํานวนเงินบํานาญที่อยากมีหลัง
เกษียณ 

0.000 0.830 0.000 0.508 0.000 -0.069 

ไมรูจักกองทุนรวมระยะยาว 0.020 0.782 0.022 0.836 0.030 1.168 
จํานวนบุตร -0.030 -2.652 -0.025 -2.152 -0.026 -2.265 
ออมเพ่ือใชในยามเจ็บปวย  -0.033 -1.444 -0.031 -1.340 -0.028 -1.205 
ออมเพ่ือใชในยามชราภาพ 0.034 1.390 0.027 1.083 0.024 0.973 
ออมเพ่ือซื้อที่อยูอาศัย 0.032 0.912 0.033 0.942 0.038 1.078 
ออมเพ่ือซื่อสินทรัพยอ่ืนๆ  -0.011 -0.319 -0.014 -0.416 -0.013 -0.382 
ออมเพ่ือใชจายสําหรับลูกหลาน 0.040 1.649 0.035 1.431 0.036 1.468 
ออมเพ่ือไวเปนมรดกตกทอด -0.008 -0.284 -0.005 -0.152 -0.007 -0.243 
Adjusted R-Square 0.064 0.052 0.043 

หมายเหตุ จํานวนตัวอยาง 1,032 ตัวอยาง 
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4.3 ปจจัยกําหนดพฤติกรรมการออมระยะยาวอยางสมัครใจ 
 
          การศึกษาในสวนนี้ตองการที่จะพิจารณาวา การตัดสินใจออมระยะยาวอยางสมัครใจ ซึ่งในที่นี้
หมายถึง การซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยและ/หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ถูกกําหนดโดย
ปจจัยประเภทใด ตารางที่ 4 ไดสรุปผลการวิเคราะหปจจัยกําหนดพฤติกรรมการออมระยะยาวอยางสมัครใจ 
ของผูมีงานทํา ซึ่งพบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจดังกลาวอยางมีนัยสําคัญไดแก ระดับรายได ความ
สม่ําเสมอของกระแสรายได การกูยืมเงิน ลักษณะนิสัยแบบมีการวางแผนในการดํารงชีวิต อายุ และความ
มั่นคงในการดํารงชีวิต  
 

จากผลการศึกษาพบวา ระดับของรายไดหลัก และความสม่ําเสมอของกระแสรายได (ทั้งพิจารณาจาก
การทํางานในระบบหรือการอยูในระบบการออมภาคบังคับ) สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการกําหนด
พฤติกรรมการออมของผูมีงานทํา กลาวคือ ผูมีงานทําจะมีแนวโนมเปนผูที่มีเงินออมหากมีระดับรายไดมากขึ้น
หรือมีรายไดอยางสม่ําเสมอ อีกทั้งผลการศึกษายังสะทอนใหเห็นถึงพฤติกรรมการออมของผูมีงานทําตาม
ลักษณะที่เกิดในแบบจําลองวงจรชีวิตและรายไดถาวรเชนเดียวกัน นั่นคือ การกูยืมเงินจะสงผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญในทิศทางตรงขามกับการเลือกออม กลาวคือ ผูมีงานทําจะมีแนวโนมเปนผูที่ไมออมเงินในระยะยาว
หากทําการกูยืม ผลการศึกษานี้สอดคลองกับพฤติกรรมการออมหรือไมออมของผูมีงานทํา  

 
และที่สําคัญ ลักษณะการวางแผนชีวิตของผูมีงานทําสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอพฤติกรรมการ

ออมระยะยาว อาจกลาวไดวา ลักษณะการมองไปไกลถึงอนาคตหรือไมนั้น มีสวนในการตัดสินใจออมระยะยาว
หรือไมของผูมีงานทํา นอกจากนั้นยังพบวา อายุมีสวนสําคัญในการตัดสินใจเพื่อการออมระยะยาว กลาวคือ ผู
มีงานทําที่มีอายุมากขึ้นจะมีแนวโนมในการตัดสินใจออมเงินระยะยาว แตเมื่อถึงอายุระดับหนึ่งก็จะมีแนวโนมที่
จะไมออมเงินระยะยาว 

 
นอกจากนี้ยังพบวา ตัวแปรที่เกี่ยวของกับความมั่นคงในการดํารงชีวิตมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจ

ในการออมเงินระยะยาว ในที่นี้ไดแก การหยาราง และการไดรับสวัสดิการรักษาพยาบาลเพิ่มเติมจากระบบ
ประกันสุขภาพถวนหนา มีผลกระทบตอการตัดสินใจออมระยะยาวอยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ กรณีที่ผูมีงานทํา
อยูในสถานะสมรสหยารางจะมีแนวโนมในการตัดสินใจออมระยะยาวในทางบวกอยางเห็นไดชัด ผูมีงานทําที่มี
สถานะหยารางอาจจะประสบปญหาทางการเงินยามชราภาพจึงมีแนวโนมที่จะออมมากขึ้น ขณะที่ผูมีงานทําที่
มีหลักประกันดานการรักษาพยาบาลเพิ่มเติมจากระบบประกันสุขภาพถวนหนามีแนวโนมในการตัดสินใจออม
ระยะยาว อาจกลาวไดวาผูมีงานทําที่มีสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลเพิ่มเติมจากที่ไดรับขั้นพื้นฐานจาก
รัฐบาลไมตองเตรียมการออมเผื่อไวเพื่อการดังกลาว จึงมีโอกาสนําเงินในสวนนั้นไปออมในลักษณะเฉพาะเพื่อ
เตรียมการไวสําหรับยามชราภาพ ขณะเดียวกันพบวา จํานวนบุตรไมมีผลตอการตัดสินใจออมในระยะยาว
อยางมีนัยสําคัญ จึงเปนไปไดที่วาผูมีงานทําอาจจะคาดหวังใหลูกหลานเลี้ยงดูตนยามชราภาพจึงไมไดไมออม
ระยะยาวเพื่อการชราภาพ 
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ตารางที่ 4: ผลการวิเคราะหปจจัยกําหนดพฤติกรรมการออมระยะยาวอยางสมัครใจ (ออม/ไมออม) ของผูมี
งานทํา (ตัวแปรตาม ออมระยะยาว=1, ไมออมระยะยาว=0) 

แบบจําลอง 1 แบบจําลอง 2 ตัวแปรตน 
สัมประสิทธิ์ S.E. Sig. สัมประสิทธิ์ S.E. Sig. 

คาคงที่ -3.890 0.630 0.000 -4.444 0.657 0.000 
ภาคใต 0.309 0.213 0.148 0.275 0.223 0.218 
ภาคตอ/น  0.446 0.203 0.028 0.254 0.211 0.229 
ภาคเหนือ 0.176 0.215 0.413 0.005 0.223 0.981 
ภาคกลาง 0.535 0.193 0.006 0.501 0.202 0.013 
เขตเมือง  -0.099 0.125 0.428 -0.139 0.130 0.283 
เพศชาย -0.203 0.101 0.046 -0.154 0.106 0.146 
อายุ 0.118 0.029 0.000 0.109 0.031 0.000 
อายุยกกําลังสอง -0.001 0.000 0.000 -0.001 0.000 0.001 
สมรสและอยูกับคูสมรส 0.055 0.129 0.672 0.002 0.136 0.986 
ระดับรายไดหลักตอเดือน 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.003 
การมีงานเสริม 0.239 0.105 0.022 0.145 0.110 0.187 
กูยืมเงิน -0.020 0.102 0.846 -0.197 0.108 0.068 
วางแผนชีวิต 0.333 0.106 0.002 0.263 0.110 0.017 
ทํางานในระบบ 0.497 0.112 0.000    
อยูในการออมภาคบังคับ     1.701 0.130 0.000 
หยาราง 0.515 0.321 0.108 0.589 0.346 0.089 
ไมรูจักกองทุนรวมระยะยาว -0.149 0.129 0.249 -0.099 0.135 0.460 
จํานวนบุตร -0.067 0.047 0.153 -0.053 0.050 0.282 
มีหลักประกันสุขภาพอื่นๆ  0.912 0.135 0.000 0.740 0.141 0.000 
เขาถึงสถาบันการเงินไดยากมาก  0.103 0.458 0.823 0.084 0.484 0.863 
มีความรูพ้ืนฐานทางการเงิน 1  0.196 0.148 0.185 0.165 0.153 0.282 
มีความรูพ้ืนฐานทางการเงิน 2  -0.018 0.138 0.893 -0.047 0.143 0.740 
จํานวนตัวอยาง 1,975 1,975 
- 2 Log likelihood 2428.913 2242.522 
Cox and Snell R-Square 0.083 0.166 
Nagelkerke R-Square 0.114 0.227 
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5. บทสงทาย 
 
           การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคสําคัญในการวิเคราะหใหเห็นถึงปจจัยกําหนดพฤติกรรมการออม (ออม
หรือไมออม) รวมไปถึงประเด็นที่วาผูมีงานทําออมเงินไวระยะยาวอยางสมัครใจเพื่อการดํารงชีวิตยามชราภาพ
หรือไม และศึกษาปจจัยสําคัญที่มีผลตอระดับการออมของผูมีงานทําที่ออมเงินได โดยการใชขอมูลที่ไดจาก
การสํารวจพฤติกรรมการออมของผูมีงานทําของโครงการ “การศึกษาแนวทางการสงเสริมการออมของกลุมผูมี
งานทํา” ภายใตโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 10 ไปสูการปฏิบัติโดยความรวมมือของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกับ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมจํานวนตัวอยางรวม 2,028 คน  
 

จากการศึกษาปจจัยกําหนดพฤติกรรมการออมของผูมีงานทํา (ออมหรือไมออม) พบวารายไดและความ
สม่ําเสมอของการไดรับรายไดจะสงผลใหผูมีงานทําออมเงิน แตถาหากผูมีงานตองกูยืมเงินก็จะทําใหกลายเปน
ผูไมออมเงิน ขณะที่การมีลักษณะนิสัยรูจักการวางแผนในการดําเนินชีวิตจะสงผลใหผูมีงานทําออมเงิน หากมี
บุตรมากขึ้นผูมีงานทําก็จะมีแนวโนมกลายเปนผูไมออมเงิน นอกจากนั้นความรูเกี่ยวกับการเงินก็จะสงผลตอ
การเปนผูออมเงิน ในสวนของระดับอัตราการออมเงินของผูมีงานทําที่ออมไดนั้น ลักษณะนิสัยรูจักการวางแผน
มีสวนสําคัญในการเพิ่มระดับอัตราการออม ขณะเดียวกันการอยูในระดับการออมภาคบังคับ จํานวนบุตร การ
กูยืมเงินจะสงผลใหระดับอัตราการออมลดลง  

 
ในสวนของพฤติกรรมการออมเงินระยะยาวเพื่อการดํารงชีวิตยามชราภาพนั้น พบวาระดับรายได 

ความสม่ําเสมอของกระแสรายได และการมีลักษณะนิสัยแบบมีการวางแผนในการดํารงชีวิตทําใหผูมีงานทํา
ออมระยะยาวเพื่อการดํารงชีวิตยามชราภาพ สวนการกูยืมเงินจะมีผลทําใหผูมีงานทํามีแนวโนมไมออมเพื่อ
การดํารงชีวิตยามชราภาพ นอกจากนั้นยังพบวาผูมีงานทําจะออมเงินระยะยาวจะขึ้นกับความมั่นคงในการ
ดํารงชีวิตดวย 

 
การศึกษาครั้งนี้ไดทิ้งประเด็นที่นาสนใจในเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษไว เชน ผูมีงานทําจะออมเงิน

ผานการสะสมทุนมนุษยของบุตรเพื่อคาดหวังการเกื้อหนุนตนยามชราภาพเปนการตอบแทนหรือไม หรือผูมี
งานทําจะเตรียมการเพื่อการดํารงชีวิตยามชราภาพดวยตนเอง เปนตน ประเด็นตางๆดังกลาวนั้น ควรจะ
ทําการศึกษาเชิงลึกตอไปภายใตบริบทของการเปลี่ยนแปลงสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทย 
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