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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการออมภาค

ครัวเรือนของประเทศไทย โดยการทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบ 
การออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย และทดสอบความคลาดเคลื่อนของทิศทางความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย ซึ่งใช้ข้อมูลทุติย
ภูมิเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 รวม 60 เดือน และ
ใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions) มาประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของตัว
แปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตาม ด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares : OLS) ซึ่ง
ท าการศึกษาทั้งหมด 10 ปัจจัย ได้แก่ 1. ผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ย 2. ปริมาณเงินในระบบ
เศรษฐกิจ 3. เงินเฟ้อ 4. ประกันชีวิต 5. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 6. กองทุนประกันสังคม 7. กองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 8. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 9. กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 10.กองทุน
การออมแห่งชาติ 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยในแบบจ าลองนี้สามารถอธิบายปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบ
ต่อการภาคครัวเรือนของประเทศไทย ได้ร้อยละ 96.9 ทั้งนี้ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการ
ออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย ได้แก่ เงินเฟ้อ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว และกองทุนการออม
แห่งชาติ ส่วนปัจจัย อัตราผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ย ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ประกันชีวิต 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และกองทุนรวมเพ่ือ
การเลี้ยงชีพ ไม่มีนัยส าคัญต่อการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย 

 
ค าส าคัญ : ปัจจัยทางเศรษฐกิจ, การออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย 
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Abstract 
 

The objective of this study is to study the economic factors affecting household 
savings in Thailand. By testing the relationship of economic factors that affect 
household saving of Thailand and to test the error of the relationship between the 
economic factors affecting household saving of Thailand. Which uses secondary data 
monthly from January 2014  to December 2018  for a total of 60  months and uses 
multiple regressions to estimate the coefficient of independent variables with variables 
according Using the least squares method (Ordinary Least Squares: OLS), which studied 
all 10 factors, including 1. Return or interest rate 2. Money supply in the economy 3. 
Inflation 4. Life insurance 5. Provident fund 6. Insurance fund Society 7. Government 
Pension Fund 8 .  Long Term Equity Fund 9 .  Retirement Mutual Fund 10 .  National 
Savings Fund  

The study indicated that, the factors in this model are able to explain the 
economic factors affecting the household sector of Thailand by 96.9%. The economic 
factors affecting the household savings of Thailand include inflation, long-term stock 
funds. And the National Savings Fund. Regarding the rate of return or interest rate 
Money supply in the economy, life insurance, provident fund Social Security Fund 
Government Pension Fund and Retirement Mutual Funds Insignificant to household 
savings in Thailand 
 
Keywords: Economic factors, Household savings of Thailand 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ชะลอลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจปี 
2551 ซึ่งเกิดจากการเติบโตที่ย่อลงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและโครงสร้างเศรษฐกิจที่
ขาดความสมดุล ในปี 2561 เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ในอัตราร้อยละ 4.1 ซึ่งเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับ
ศักยภาพการเติบโตในระยะยาว อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตดังกล่าวกลับเป็นตัวเลขที่ต่ ากว่าใน
อดีตที่เคยสูงถึงร้อยละ 5-6 ในช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2551 (สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย  
อ๊ึงภากรณ์, 2562) จากปรากฏการดังกล่าว บุคคลทุกคนจึงต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสิ่งที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต เงินออมจึงถือเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต มีการขยายการผลิต 
การจ้างงาน การลงทุน การกระจายรายได้ การขยายสินเชื่อทางธุรกิจ ท าให้เกิดการจ้างงานใน
ระดับสูง และลดความผันผวนทางเศรษฐกิจของประเทศไม่ต้องอาศัยการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ แม้
เศรษฐกิจจะถดถอยก็สามารถพ่ึงพิงการออมภายในประเทศ ท าให้เศรษฐกิจพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2553) จากภาพรวมการออมของประเทศไทยในช่วง 3 ปีที่ผ่าน
มามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 มีปริมาณการออมเบื้องต้นของประเทศอยู่ที่ 5.4 
ล้านล้านบาท ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 12.9 และคิดเป็นร้อยละ 34.8 ของ GDP ซึ่งเมื่อเทียบกับกลุ่ม
ประเทศในภูมิภาคเดียวกันถือว่าอยู่ในระดับต้น ๆ คาดว่าในระยะต่อไปตัวเลขการออมของประเทศจะ
มี แนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง จากการเร่งลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ (Megaproject) ที่
ต้องการเม็ดเงินลงทุน จ านวนมาก (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจฯ ธนาคารออมสิน, 2561) 
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ภาพที่ 1.1 ช่องว่างระหว่างการออมกับการลงทุน 

ที่มา: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจฯ ธนาคารออมสิน อ้างจาก สภาพัฒน์ฯ. 2561. 
   

จากภาพที่ 1.1 แสดงให้เห็นว่าช่องว่างระหว่างการออมกับการลงทุน (Saving-Investment 
Gap) ในช่วงสามปีที่ผ่านมา (2557 – 2559) ช่องว่างระหว่างการออมมีความกว้างมากขึ้นสะท้อนการ
ลงทุน ขณะที่การลงทุนภายในประเทศส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน โดยในปี 2559 ช่องว่างระหว่างการออมกับการลงทุนอยู่ที่ 1,704,145 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น
จากปีก่อน 601,015 ล้านบาท สะท้อนการลงทุนภายในประเทศช่วงที่ผ่านมายังขยายตัวไม่มากนัก 
ท าให้เงินออมในประเทศสามารถรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นได้ ซึ่งจะช่วยลดการพ่ึงพิงแหล่งเงินทุน
จากต่างประเทศ (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจฯ ธนาคารออมสิน, 2561) 
   สถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย เริ่มเข้าขั้นวิกฤตเมื่อเงินออมส่วนบุคคลของประชาชนมี
อัตราการขยายตัวลดลง ในขณะที่ประชาชนวัยท างานที่จะกลายเป็นผู้สูงอายุในอนาคตมีจ านวน
เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ และประชาชนวัยเด็กที่ก าลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่เพ่ือดูแลผู้สูงอายุมีจ านวนน้อยลงอย่าง
ต่อเนื่อง การออมเงินเพ่ือการเกษียณอายุในปัจจุบัน อาจยังไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมทั้งประเทศ 
การตระหนักถึงความส าคัญของการออม และให้ความรู้ด้านการเงินจึงมีความส าคัญเนื่องจาก
จ าเป็นต้องบริหารจัดการรายได้ -รายจ่ายให้เพียงพอ และมีเงินเหลือเพ่ือเตรียมความพร้อม 
การวางแผนเกษียณอายุในช่องทางต่าง ๆ ทั้งการวางแผนทางด้าน รายได้ ค่าใช้จ่าย ด้านภาษี และ
ด้านการลงทุน ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก, 2560)  
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ตารางท่ี 1.1 ตารางแสดงจ านวนผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. 2557 - 2561 

ปี จ านวนผู้สูงอายุ อัตราผู้สูงอายุ 

2557 9,110,754 14.00 

2558 9,455,777 14.40 

2559 9,802,080 14.90 

2560 10,225,322 15.40 

2561 10,666,803 16.10 

 
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2562. 

 
จากตารางที่ 1.1 ข้อมูลจ านวนผู้สูงอายุ ปี 2557 – 2561 แสดงให้เห็นว่ามีการเพ่ิมขึ้นของ

จ านวนผู้สูงอายุ จากปี 2557 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 14.00 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 16.10 ในปี 2561 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.10 ในระยะเวลา 5 ปี และในระยะเวลาอันใกล้นี้ สังคมไทยจะก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นควรเตรียมตัววางแผนการออมเพ่ือวัยเกษียณในอนาคตเพ่ือไม่เป็นภาระ
ของลูกหลานและภาครัฐต่อไป 

การออมภาคครัวเรือน จึงเป็นเครื่องมือชี้ถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประชาชนโดยรวม
เพราะการออมของบุคคลในครัวเรือนจะแสดงถึงผลทางเศรษฐกิจที่ประชาชนได้รับจากความสามารถ
ในการจัดการทางการเงิน ทั้งภาครัฐบาล และภาคครัวเรือน สมควรจะต้องหันมาให้ความส าคัญกับ
การออมของประเทศอย่างจริงจัง ได้แก่ การปรับเปลี่ยนทัศนคติและสร้างค่านิยมการสร้างจิตส านึกใน
การออมเพ่ือประโยชน์ในอนาคต การสร้างกลไกลการออมในระดับชุมชน ส่งเสริมและกระตุ้ นให้มี
ความหลากหลายในผลิตภัณฑ์การออม โดยเน้นการออมเป็นประจ าสม่ าเสมอติดต่อกันนาน ๆ 
(Contractual Saving) และการสร้างเครื่องมือการออมให้หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้ที่ต้องการออมสร้างหลักประกันรายได้ในอนาคตให้กับภาคครัวเรือน เพ่ือลดภาระ
ของภาครัฐในระยะยาว ซึ่งจะมีมากขึ้นตามลักษณะโครงสร้างประชากรของไทยที่ก าลังจะ
เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างพ้ืนฐานการออมให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน สร้างเศรษฐกิจให้อยู่
ในระดับที่มีเสถียรภาพบนหลักการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง (นภาพร วรรณชนะ, 2554)
โดยการออมทรัพย์ของครัวเรือนจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรายได้ท่ีสามารถจับจ่ายใช้สอยได้จริงและ
การบริโภคของครัวเรือนอย่างมากโดยเมื่อมีเงินเหลือบุคคลหรือประชาชนทั่วไปหันมาสนใจรัก 
การออมและจูงใจให้เกิดการออมในรูปแบบต่าง ๆ ขณะเดียวกันต้องมีการบริหารจัดการให้มีการน า
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เงินออมเหล่านั้นไปลงทุนเพ่ือให้เกิดความงอกเงยและระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายแก่เงินต้น โดย
จะต้องให้ผลตอบแทนกลับมาคุ้มค่ากับเงินที่ลดลงอันเกิดจากอัตราเงินเฟ้อ (นภาพร วรรณชนะ, 2554 
อ้างจาก โคทม อารียา, 2549 หน้า 2-4)  

ดังนั้น การออมเป็นปัจจัยส าคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจรากฐานและเป็นปัจจัยส าคัญใน
การก าหนดการลงทุนพัฒนาเศรษฐกิจเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นการช่วยสนับสนุนการลงทุนของ
ประเทศและการจ้างงานและสร้างเสริมความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและลดผลกระทบจากความ
ผันผวนทางเศรษฐกิจเนื่องจากการออมในระดับสูงจะท าให้การลงทุนในระดับประเทศไม่จ าเป็นต้อง
อาศัยเงินทุนจากต่างประเทศ (ประโยชน์การออม, 2557) ลักษณะโครงสร้างการออมภายในประเทศ
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  ได้แก่ 1. การออมภาคบังคับ ประกอบด้วย 1.1 กบข คือระบบการออมเพ่ือ
การเกษียณ หรือ ระบบบ านาญ ส าหรับข้าราชการ ระบบการจัดการเพ่ือจ่ายเงินส าหรับวัยเกษียณ
ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินเมื่อครบอายุเกษียณ และมีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนเพ่ือสร้างความมั่นคงด้าน
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุหลังเกษียณ มิให้มีมาตรฐานการด ารงชีพที่ตกต่ าเมื่อเข้าสู่ภาวะที่ไม่มีรายได้ 
นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงการจัดสิทธิประโยชน์อ่ืนเพ่ิมด้วยเช่น เงินช่วยเหลือกรณีทุพพลภาพ เจ็บป่วย 
และเงินช่วยเหลือทายาทในกรณีผู้มีสิทธิรับบ าเหน็จบ านาญ (นริศรา เพชรพนาภรณ์ , 2558)  
1.2 กองทุนประกันสังคม คือ กองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมให้ได้รับ
ประโยชน์ทดแทน เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือ ตาย ซึ่งไม่เกิดจากการท างาน 
หรือทั้งกรณี คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพและว่างงาน (นริศรา เพชรพนาภรณ์ , 2558)  
2. การออมภาคสมัครใจ ประกอบด้วย 2.1 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนที่นายจ้างและลูกจ้าง
ร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยความสมัครใจ เพ่ือให้ลูกจ้างมีเงินออมไว้ใช้ยามเกษียณอายุ ออกจากงาน ทุพพล
ภาพ หรือเป็นหลักประกันให้แก่ครอบครัว กรณีลูกจ้างเสียชีวิต (กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ , 
การออมเพ่ือการเกษียณของประเทศไทย, 2556) 2.2 ประกันชีวิตประเภทสามัญ คือ เป็นประกันชีวิต
รายบุคคล เหมาะส าหรับมีรายได้ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปโดยมีจ านวนเงินเอาประกันที่คุ้มครอง
ค่อนข้างสูง และมีการช าระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน 3 เดือน หรือช าระครั้งเดียว 
(ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ,คู่มือปฏิบัติงานส าหรับ
นายหน้าประกันชีวิต , หน้า 3) 2.3 กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) คือ เป็นกองทุนที่มี
วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมภาคสมัครใจให้กับลูกจ้างที่นายจ้างไม่มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
หรือลูกจ้างที่ต้องการจะออมเงินเพ่ิมขึ้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมจะเสนอกองทุนรวมใน
แบบความเสี่ยงต่าง ๆ กัน ผู้ลงทุนสามารถสับเปลี่ยนแผนการลงทุนจากกองทุนหนึ่งไปยังอีกกองทุน
หนึ่ง หรือจะเปลี่ยนไปที่ผู้จัดการกองทุนอ่ืนก็ได้ หากผู้ลงทุนนั้นจะไถ่ถอนหน่วยลงทุนก่อนอายุครบ 
55 ปีจะต้องเสียภาษี 5 ปี ก่อนวันไถ่ถอน (กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ , การออมเพ่ือการ
เกษียณของประเทศไทย, 2556) 2.4 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) คือ เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุน
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ในหุ้นโดยทางการสนับสนุนให้จัดตั้งขึ้นเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนผู้ลงทุนทุกสถาบัน ที่จะลงทุนระยะยาวใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งการเพ่ิมผู้ลงทุนทุกสถาบันดังกล่าวจะช่วยให้ตลาดหุ้นไทยมีเสถียรภาพมากขึ้น 
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558) ดังนั้นภาครัฐจึงสนับสนุนให้มีกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
(Long Term Equity Fund : LTF) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมในระยะยาว เพ่ือให้มีเงิน
เพียงพอกับชีวิตหลังเกษียณ (อดุลย์ สาลิฟา , 2559) 2.5 กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช) คือ เป็น
ระบบการออมแบบสมัครใจและสามารถเลือกออมเป็นรายเดือนหรือรายงวดได้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างหลักประกันยามชราภาพในรูปแบบบ านาญ สร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรมแก่ประชาชน 
โดยเฉพาะแรงงานที่อยู่นอกระบบ ซึ่งผู้มีสิทธิเป็นสมาชิกจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยซึ่งมีอายุไม่ต่ า
ว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ และไม่เป็นสมาชิกของกองทุนเพ่ือการชราภาพใด ๆ ที่มี
การสมทบเงินจากรัฐหรือนายจ้าง (กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ, การออมเพ่ือการเกษียณของ
ประเทศไทย, 2556) 

การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย ช่วงปี 
2557 – 2561 เป็นเรื่องที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาและผลการศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการรักษาและ
เพ่ิมระดับการออมภาคครัวเรือนให้เพ่ิมขึ้นและการเตรียมความพร้อมในวัยเกษียณใช้เป็นแนวทางใน
การจัดการทางการเงินที่เหมาะสมเพ่ือรักษาและเพ่ิมระดับการออมของครัวเรือนในประเทศไทยเพ่ือ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเป็นการพัฒนาประเทศในระยะยาวต่อไป 

 

1.2  วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการออมภาคครัวเรือน 

 

1.3  สมมติฐานการวิจัย 

1.3.1 ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันจะส่งผลให้การออมภาคครัวเรือน มีความแตกต่างกัน 

 

1.4  ขอบเขตการวิจัย 

1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ในการศึกษาครั้งนี้ จะพิจารณาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการออมภาค

ครัวเรือนของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาเป็นรายเดือน (Secondary Data) โดยระยะเวลา
ที่ใช้ในการรวบรวมและศึกษาวิเคราะห์เป็นข้อมูลรายเดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2561 ขนาดข้อมูลเท่ากับ 60 เดือน 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย ตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระ ดังนี้ 



6 
 

1.4.2 ขอบเขตด้านตัวแปร 
1.4.2.1 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงหรือขึ้นอยู่กับ

ตัวแปรอิสระ ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้จะใช้ข้อมูลการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย 
1.4.1.2 ตัวแปรอิสระ คือ ตัวแปรที่สามารถควบคุมได้ในการทดลอง หรือวัดค่าได้ และ

คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรอิสระที่น ามา
ศึกษา 10 ตัวแปร ได้แก่ 

- ผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ย 
- ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ 
- อัตราเงินเฟ้อ 
- ประกันชีวิต 
- กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
- กองทุนประกันสังคม 
- กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
- กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
- กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 
- กองทุนการออมแห่งชาติ 

1.4.3 ขอบเขตด้านประเด็นที่ศึกษา 
1.4.3.1 แนวคิดทฤษฎี 

    - การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) 
    - การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) 

1.4.3.2 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.5.1 ได้แนวทางในการออมเงินเพ่ือใช้จ่ายในยามจ าเป็น 
1.5.2 สามารถก าหนดนโยบายการออมภาคครัวเรือนต่อไปในอนาคต 
1.5.3 เป็นแนวทางเพ่ือส่งเสริมการออมภาคครัวเรือน 
1.5.4 เพื่อให้ภาคครัวเรือนน าไปใช้เป็นแนวทางการบริหารเงินของครัวเรือน 
1.5.5 ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดมาตราการส่งเสริมการออมให้มีรูปแบบการออมที่เหมาะสม 
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1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ หมายถึง ปัจจัยที่มีการเคลื่อนไหว เมื่อมีการกระท าที่ก่อให้เกิด กิจกรรม 
การผลิต การจ าหน่าย การบริโภค การซื้อขายแลกเปลี่ยน การลงทุน และ อ่ืน ๆ ที่มีผล ออกมาในรูป
ของค่าของเงิน โดยในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจ ดังนี้ ผลตอบแทนหรืออัตรา
ดอกเบี้ย ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ ประกันชีวิต กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุน
ประกันสังคม กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยง
ชีพ กองทุนการออมแห่งชาติ 

การออมภาคครัวเรือน หมายถึง ส่วนที่เหลือหรือจ านวนเงินที่เหลือหลังจากรายได้พึงใช้จ่าย
ของครัวเรือนหักด้วยรายจ่ายของครัวเรือน (Personal outlay) 

ภาคครัวเรือน หมายถึง บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปอยู่กินและใช้สิ่งอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นแก่ 
การด ารงชีวิตร่วมกัน โดยจะรวมรายได้เข้าด้วยกันหรือไม่ก็ตาม และมีความเกี่ยวกันฉันท์ญาติมิตร
หรือไม่ก็ได้ หรือบุคคลที่อยู่คนเดียวโดยไม่ได้กินอยู่ และใช้สิ่งอุปโภคบริโภคร่วมกันบุคคลอ่ืน 
ตลอดจนครอบคลุมไปถึงกิจการของเอกชนที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน ไม่ได้อยู่ในรูปบริษัท และสถาบันที่ไม่
แสวงหาก าไร เช่น มูลนิธิ สมาคม สโมสร เป็นต้น 

อัตราผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ย หมายถึง อัตราดอกเบี้ย ช่วงปี 2557 - 2561  
ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ หมายถึง ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจประกอบไปด้วย ธนบัตร 

เหรียญกษาปณ์ และเงินฝากกระแสรายวันในธนาคารณิชย์ ของประเทศไทย ช่วงปี 2557 - 2561 
อัตราเงินเฟ้อ หมายถึง อัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานของประเทศไทย ช่วงปี 2557 - 2561  
ประกันชีวิต หมายถึง เบี้ยประกันชีวิตการประกันภัยประเภทสามัญ ช่วงปี 2557 – 2561 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หมายถึง เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ช่วงปี 2557 – 2561 
กองทุนประกันสังคม หมายถึง เงินกองทุนประกันสังคม ช่วงปี 2557 – 2561 
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หมายถึง เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ช่วงปี 

2557 - 2561  
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ช่วงปี  

2557 - 2561 
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ ช่วง

ปี 2557 - 2561 
กองทุนการออมแห่งชาติ หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนการออมแห่งชาติ ช่วงปี 

2558 - 2561 
 



 
 

บทท่ี  2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย ใน

ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยแยกเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีการออม 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการออมของครัวเรือน 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจ 
2.4 ทฤษฎีภาวะเงินเฟ้อ 
2.5 ทฤษฎีปริมาณเงินของแคมบริดจ์ 
2.6 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

2.1  แนวคิดและทฤษฎกีารออม 

2.1.1 แนวคิดการออม 
นภาพร วรรณชนะ (2554) พบว่า การออมเป็นปัจจัยส าคัญต่อการลงทุน และการลงทุน

ก็เป็นตัวส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
การลงทุนอาจเกิดขึ้นได้โดยอาศัยการออมซึ่งมาจาก 2 แหล่งคือจากภายในประเทศและจาก
ต่างประเทศ แต่การพ่ึงพาต่างประเทศท าได้ในขอบเขตที่จ ากัด ดังนั้นการพยายามที่จะระดมเงินออม
ในประเทศจึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ ทั้งการเจริญเติบโตและเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจในระยะยาว ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับหลัง ๆ รัฐบาลจึงได้เน้น
ความส าคัญของการหามาตราการส่งเสริมให้เกิดการออมในประเทศมากขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนาตลาด
เงินและเครื่องมือทางการเงินให้สอดคล้องกับความต้องการออมในรูปแบบต่าง ๆ และส่งเสริมการ
ออมระยะยาวด้วยการท าประกันชีวิตหรือโครงการกองทุนรวมต่าง ๆ  

รูปแบบการออมแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 
1. การออมในรูปแบบสินทรัพย์ถาวร (Real Assets) เป็นการออมโดยการน ารายได้ส่วน

ที่เหลือจากการบริโภคไปใช้จ่ายโดยการ ซื้อสินทรัพย์ถาวร (Real Assets) เช่น ที่ดิน อาคาร 
บ้านเรือน หรือห้องชุด การซื้อทรัพย์สินประเภททุน (Capital Goods) เช่น เครื่องจักร เครื่องมือใน
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การผลิต และการซื้อโลหะท่ีมีค่าเช่น ทองค า รวมถึง อัญมณีต่าง ๆ มาถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
หลักประกันของชีวิตในอนาคต โดยมุ่งหวังผลตอบแทนจากมูลค่าของสินทรัพย์เหล่านั้นที่จะเพ่ิมข้ึนใน
อนาคต แต่บางคนอาจมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป เช่น ซื้อไว้เพ่ือความสวยงาม หรือเพ่ือ
แสดงออกถึงการมีฐานะความมั่งค่ัง เป็นต้น 

2. การออมในรูปแบบสินทรัพย์ทางการเงิน (Financial Assets) เป็นการถือไว้ในรูปของ
ทรัพย์สินทางการเงิน (Financial Assets) การออมรูปแบบนี้ มีสภาพคล่องสูงมีความเสี่ยงน้อย และ
สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย โดยการออมในรูปทรัพย์สินทางการเงิน มีหลายวิธี ได้แก่ 

- การออมในรูปทรัพย์สินทางการเงินในระบบ คือ การออมในรูปของทรัพย์สินทาง
การเงินที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกฎหมาย ดังนี้ การฝากเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน 

- การออมในตลาดเงิน ได้แก่ การฝากเงินกับธนาคารและการฝากเงินกับสถาบัน
การเงินที่มิใช่ธนาคาร เช่น บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต และ
สหกรณอ์อมทรัพย์ 

- การออมในรูปแบบทรัพย์สินทางการเงินนอกระบบ คือ การออมในรูปของทรัพย์สิน
ทางการเงินที่ไม่มีกฎหมายคุ้มครอง ได้แก่ การปล่อยเงินกู้นอกระบบ และการเล่นแชร์ เป็นต้น 

3. การออมในรูปแบบอ่ืน ๆ การออมที่ไม่ได้เป็นการสะสมหรือการถือเก็บไว้เพ่ือมูลค่าที่
สูงขึ้น แต่เป็นการออมที่เกิดจากรายจ่ายการลดลงของหนี้สิน และการมีสุขภาพที่แข็งแรงการกระท า
ดังกล่าวจะช่วยให้ไม่ต้องน าเงินออมมาใช้ในการใช้จ่าย ใช้ช าระหนี้ และใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล และ
อาจจะมีเงินเพื่อน าไปออมในระบบเพ่ิมมากขึ้น  

นอกจากการแบ่งรูปแบบการออมออกเป็น 3 รูปแบบข้ างต้นแล้วยังมีการแบ่งรูปแบบ 
การออมอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การแบ่งตามระดับความเสี่ยงการออม  

1. การออมในรูปแบบของทรัพย์สินทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ า การออมในรูปแบบนี้เป็น
การออมที่มีสภาพคล่องสูง สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย โดยการออมรูปแบบนี้ประกอบด้วย 

- เงินฝากออมทรัพย์ การออมเงินในรูปแบบนี้เป็นการออมที่มีความสะดวก ไม่มีการ
ก าหนดวงเงินขั้นต่ าและระยะเวลาในการออม มีสภาพคล่องสูงสามารถฝากถอนได้ตามที่ต้องการ
โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีความสะดวกเพ่ิมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการฝากเงินอัตโนมัติผ่านตู้ CDM การ
ถอนเงินอัตโนมัติผ่านตู้ ATM การปรับสมุดอัตโนมัติ และการใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ของ
ธนาคาร เป็นต้น ในส่วนผลตอบแทนนั้น จะได้รับในรูปแบบของดอกเบี้ย โดยธนาคารจะจ่ายให้ปีละ 2 
ครั้ง ขึ้นอยู่กับงวดการจ่ายของแต่ละธนาคาร 

- เงินฝากประจ า เป็นการฝากเงินที่ได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินฝาก
ออมทรัพย์ เนื่องจากมีการก าหนดวงเงินขั้นต่ าในการฝากถอน และมีการก าหนดระยะเวลาในการฝาก 
ซึ่งการฝากประจ านั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น การฝากประจ าระยะสั้น 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 
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และการฝากประจ าระยะยาว 24 เดือน หรือ 36 เดือน โดยดอกเบี้ยที่ได้รับนั้นจะแตกต่างกันไปตาม
ระยะเวลาที่ฝาก และมีการก าหนดเงื่อนไขในการรับดอกเบี้ยหรือถอนเงินต้นคืน 

- สหกรณ์ออมทรัพย์ ประกอบไปด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น 
สหกรณ์ครู สหกรณ์ต ารวจ สหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น ส่วน
ใหญ่เป็นการออมในรูปแบบของการซื้อหุ้นหรือการถือหุ้น และได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผล ซึ่ง
อัตราของเงินปันผลจะข้ึนอยู่กับผลประกอบการในแต่ละปี นอกจากนี้สมาชิกของสหกรณ์ยังได้รับสิทธิ
ในการกู้เงินดอกเบี้ยต่ าจากสหกรณ์ และยังได้รับเงินเฉลี่ยคืนจากการกู้อีกด้วย 

- สลากออมทรัพย์ ซึ่งประกอบไปด้วย สลากออมทรัพย์ของธนาคารออมสิน และสลากทวี
สินของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การออมเงินในรูปแบบนี้นอกจากผู้ฝากจะได้รับ
ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยเงินฝากแล้ว ผู้ฝากยังมีโอกาสลุ้นรางวัลจากการจับรางวัลซึ่งการฝาก
สลากหนึ่งหน่วยจะได้รับสิทธิ์ในการลุ้นรางวัล โดยจะมีการจับรางวัลทุก ๆ เดือน จนกว่าสลากจะครบ
ก าหนดไถ่ถอน 

2. การออมเงินในรูปแบบของทรัพย์สินทางการเงินหรือทรัพย์สินถาวรที่มีความเสี่ยงสูง 
- พันธบัตรออมทรัพย์หรือพันธบัตรรัฐบาล เป็นตราสารหนี้ที่รัฐบาล โดยกระทรวงการคลัง

เป็นผู้ออก เพ่ือกู้เงินจากประชาชน โดยผู้ถือพันธบัตรรัฐบาลจะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย
ตามท่ีได้ระบุไว้ หรือได้รับก าไรจากผลต่างของราคาพันธบัตรเมื่อขายให้กับผู้อ่ืน 

- การท าประกันชีวิต เป็นการป้องกันความเสี่ยงหรือการกระจายความเสี่ยงผ่านทางผู้
รับประกัน โดยผู้เอาประกันจะได้รับประโยชน์หรือผลตอบแทนเมื่อสัญญาประกันครบก าหนดหรือเม่ือ
เกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไว้ในสัญญาหรือกรมธรรม์ประกันชีวิต 

- กองทุนต่าง ๆ ประกอบด้วย กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเป็นต้น แต่ละกองทุนจะมีรายละเอียดที่
แตกต่างกันไปแต่โดยทั่วไปแล้วเหมือนกันตรงที่แต่ละกองทุนจะเป็นการระดมเงินออมจากผู้ที่ต้องการ
ออมหรือลงทุน แล้วน าไปลงทุนในตลาดเงินหรือตลาดทุน โดยมีผู้บริหารที่เป็นมืออาชีพในการบริหาร
จัดการกองทุนให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด และน าผลตอบแทนเหล่านั้นมาเฉลี่ยคืนเป็นเงินปันผลหรือ
ดอกเบี้ยให้แก่ผู้ที่ลงทุน 

- ตลาดหลักทรัพย์ เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ตลาด เอ็ม เอ ไอ ซึ่งหลักทรัพย์เหล่านั้นประกอบด้วย หุ้นสามัญ ใบส าคัญแสดงสิทธิ ตราสารอนุพันธ์ 
เป็นต้น การซื้อขายหลักทรัพย์เหล่านี้จะท าได้ต่อเมื่อได้มีการเปิดบัญชีไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ต่าง ๆ 
แล้วท าการซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทนั้น ๆ โดยการออมหรือการลงทุนรูปแบบ
นี้จะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลหรือก าไรจากผลต่างของราคาหลักทรัพย์ที่ขายให้แก่ผู้อ่ืน 
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- การออมในรูปแบบทรัพย์สินถาวร เป็นการออมหรือการลงทุนในรูปแบบของการซื้อหรือ
การถือครองที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน อาคารพาณิชย์ คอนโด และทองค า เป็นต้น การออมใน
รูปแบบนี้จะได้รับผลตอบแทนจากมูลค่าของทรัพย์สินที่สูงขึ้น แต่มีสภาพคล่องต่ า เพราะเปลี่ยนเป็น
เงินสดได้ช้า 

จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า รูปแบบของการออมแบ่งออกเป็น การออมในรูปแบบของ
สินทรัพย์ถาวรและการออมในรูปแบบของทรัพย์สินทางการเงิน ซึ่งในแต่ละการออมจะมีสภาพคล่อง
และความเสี่ยงที่แตกต่างกัน  

ซานียะฮ์ ช่างวัฒนากุล (2559) พบว่า อีกแนวคิดที่มีความส าคัญต่อการวางแผนการออมคือ 
ประเภทของการออมหรือโครงสร้างการออมตามทฤษฎีเสาหลัก 3 ต้น (Three Pillars) ของ
ธนาคารโลก (World Bank) เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการออมที่รองรับภาระค่าใช้จ่ายในอนาคตส าหรับ
ประชาชนในวัยเกษียณ และส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงทางสังคมของประเทศโดยแบ่งการออม
ออกเป็น 3 ประเภทดังนี้  

- เสาหลักต้นที่ 1 (Pillar 1): เป็นระบบบ านาญภาคบังคับที่รัฐบาลของแต่ละประเทศจัดให้แก่
ประชาชน เรียกว่า Pay-as-you-go (PAYG) ซึ่งจะก าหนดผลประโยชน์ที่จะจ่ายให้แก่สมาชิกแน่นอน 
(Defined Benefit) จนกระทั่งเสียชีวิต โดยจ่ายจากเงินภาษีที่เก็บจากประชาชนมาจัดสรรเป็น
งบประมาณ เพื่อสร้างหลักประกันเพื่อการชราภาพขั้นพื้นฐานของประเทศ ซึ่งก าหนดผลประโยชน์ขั้น
ต่ าของรายได้ให้เพียงพอแก่การยังชีพ ที่ควรจะต้องไม่ต่ ากว่าเส้นความยากจน (Poverty Line) 

- เสาหลักต้นที่ 2 (Pillar 2): เป็นระบบเงินออมภาคบังคับ (Mandatory System) ที่รัฐบาล
บังคับให้ประชาชนออมขณะท างาน อาจบริหารโดยเอกชนหรือหน่วยงานอิสระของรัฐ มีเงินกองทุน
และมีการส่งเงินสะสมของสมาชิก และมีการสมทบจากนายจ้างเข้ากองทุนในบัญชีของสมาชิกแต่ละ
คน (Individual Account) ส่วนใหญ่จะก าหนดให้มีการน าส่งเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราที่แน่นอน 
(Defined Contribution) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับรายได้ของผู้เกษียณให้สูงกว่าเส้นความ
ยากจนเพื่อให้มีรายได้ท่ีดีขึ้นตามมาตรฐานการด ารงชีวิตอย่างปกติ 

- เสาหลักต้นที่ 3 (Pillar 3): เป็นระบบการออมภาคสมัครใจ (Voluntary System) และ
รัฐบาลให้การส่งเสริม ซึ่งมีการบริหารโดยภาคเอกชน มีเงินกองทุนและมีการส่งเงินสะสมของสมาชิก
ในจ านวนที่แน่นอน (Defined Contribution) ในบางกรณีอาจมีเงินสมทบจากนายจ้างเข้ากองทุนใน
บัญชีของแต่ละคน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ออมมีทางเลือกในการออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณมากข้ึน มี
ความเพียงพอของเงินออมในการด ารงชีวิตในอนาคต ในการเข้าถึงความสะดวกสบายและการดูแล
รักษาพยาบาลที่สูงกว่ามาตรฐาน 
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การออมตามหลักทฤษฎีเสา 3 ต้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมีเงินเพียงพอส าหรับการ
ด ารงชีวิตในอนาคต หรือวัยเกษียณอายุ หากประชาชนออมเงินผ่านทางเสาหลักต้นที่ 1 ประชาชนก็
จะมีหลักประกันที่เพียงพอแก่การยังชีพพ้ืนฐานเท่านั้น แต่หากประชาชนออมเงินผ่านทางเสาหลักที่ 1 
พร้อมกับเสาหลักที่ 2 ประชาชนก็จะมีความเป็นอยู่ตามมาตรฐานการด ารงชีวิตขั้นปกติ และหาก
ประชาชนออมเงินผ่านทางเสาหลักที่ 1 พร้อมกับเสาหลักที่ 2 และเสาหลักที่ 3 ประชาชนก็จะมีการ
ด ารงชีวิตในอนาคตที่สะดวกสบายและสามารถเข้าการรักษาพยาบาลที่สูงกว่ามาตรฐานได้ ประชาชน
จึงควรให้ความส าคัญกับการออมทั้ง 3 ประเภท และส าหรับประชาชนที่เป็นแรงงานนอกระบบที่ไม่
สามารถออมเงินผ่านเสาหลักที่ 1 และ 2 ได้ ก็ควรที่จะออมเงินในเสาหลักที่ 3 ให้มากพอส าหรับ
ค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต 

ภาพที่ 2.1 สามเสาหลักของระบบเงินออมเพ่ือวัยเกษียณ 

ที่มา: กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ, 2556. 
  

2.1.2 ทฤษฎีการออม 
2.1.2.1 ความหมาย 

- ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคใช้บริการทางการเงิน , ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(2557) การออม หมายถึง เป็นการแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งเก็บสะสมไว้ส าหรับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น 
เพ่ือใช้ในยามฉุกเฉิน เพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภค หรือ เพื่อใช้ในสิ่งที่อยากได้หรืออยากท า  

- พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) การออม หมายถึง เก็บหอมรอม
ริบ เช่นออมทรัพย์ ออมสิน 

- ส านักงานเศรษฐกิจกระทรวงการคลัง (2549) การออม หมายถึง การสะสม
เงินที่เหลือจากการใช้จ่ายของหน่วยเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่ผู้ให้กู้ยืมหรือผู้ออม อันได้แก่ภาคครัวเรือน 
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(Household) ภาคธุรกิจ (Business Firms) ภาครัฐบาล (Government) และภาคต่างประเทศ 
(Foreigners) 

2.1.3 ทฤษฎีการออมกับกระแสรายได้และรายจ่าย 
ศตวรรษ ท่าช้าง (2554) กล่าวถึงการออมว่า การออมนั้นก็คือการออมทรัพย์ ซึ่งการ

ออมของครัวเรือนจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรายได้ที่สามารถจับจ่ายใช้สอยได้จริงและการบริโภค
ของครัวเรือนอย่างมาก ด้วยเหตุที่ว่าหลังจากครัวเรือนสามารถน าไปจับจ่ายใช้สอยได้จริ ง ครัวเรือน
จะจัดสรรรายได้ส่วนนี้ไปใช้เพ่ือการบริโภค ส่วนที่เหลือจึงค่อยเก็บไว้เป็นเงินสะสม เรียกการออมส่วน
ที่เหลือว่า “การออมทรัพย์”  

ดาราภรณ์ โคสิริวิวัฒน์ (2558) กล่าวว่า หากพิจารณาดูจะพบว่าการออมเปรียบเป็น
ส่วนรั่วไหลของวงจรการหมุนเวียนของกระแสรายได้ ซึ่ งเป็นผลให้กระแสรายได้ในช่วงระยะเวลาใด
เวลาหนึ่งมีค่าไม่เท่ากับกระแสรายจ่ายในช่วงเวลานั้น สามารถเขียนเป็นสมการแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างรายได้ที่สามารถจับจ่ายใช้สอยได้จริง ค่าใช้จ่าย และปริมาณการออมได้ ดังนี้ 
    Y = S + C 
   โดยที่ Y คือ รายได้ท่ีสามารถจับจ่ายใช้สอยได้จริง 
    C คือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภค  
    S คือ ปริมาณการออม 

2.1.4 ทฤษฎีการออมกับการบริโภค 
ตามแนวคิ ด ขอ ง  Franco Modigliani, Albert Ando และ  Richard Blumberg 

(1963) เชื่อว่าปริมาณการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคในงวดเวลาหนึ่งจะขึ้นอยู่กับการคาดคะเนของรายได้
ตลอดช่วงอายุขัยทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตหากพิจารณาการกระจายรายได้ และปริมาณการใช้
จ่ายเพื่อการบริโภคในวัฏจักรชีวิตที่ควรจะเป็นของบุคคลหนึ่งๆ ดังต่อไปนี้. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2 กราฟแสดงการออมตามทฤษฎีการออมกับการบริโภค 
ที่มา: William H. Branson. (1989). Macroeconomic Theory and Policy. p.253. 
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จากภาพที่ 2.2 จะเห็นได้ว่าในช่วงชีวิตของบุคคลขณะที่มีอายุน้อย จะมีระดับรายได้อยู่ใน
ระดับต่ า และจะมีรายได้สูงขึ้นเมื่อมีอายุมากข้ึน ต่อมาเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุก็จะกลับมามีรายได้ลดลงอีก
ครั้ง การกระจายรายได้ตลอดช่วงอายุขัยจึงมีลักษณะเป็นไปตามเส้น รายได้  ส่วนปริมาณการใช้จ่าย
เพ่ือการบริโภคของบุคคลจะสูงขึ้นเป็นล าดับตามอายุขัยโดยมีลักษณะของการกระจายปริมาณการใช้
จ่ายเพ่ือการบริโภคตามเส้น รายจ่ายการบริโภค เมื่อท าการเปรียบเทียบกันระหว่างเส้น รายได้ และ 
รายจ่ายการบริโภค แล้ว พบว่าในช่วงต้นของชีวิต บุคคลมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการบริโภค ดังนั้น
บุคคลจึงต้องประพฤติตนเป็นผู้ก่อหนี้ ต่อมาในช่วงกลางของชีวิตจึงจะเริ่มที่จะมีรายได้เหลือจ่ายจน
สามารถชดใช้หนี้เดิมได้ และเก็บเงินสะสมไว้ส าหรับช่วงปลายของชีวิต เงินสะสมส่วนนี้ก็คือส่วนของ
เงินออม 

2.1.5 ทฤษฎีการออมกับอัตราดอกเบี้ย 
          ปรารถนา เหล่าคนดี (2558) กล่าวว่า การพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการออม
กับรายได้เป็นหลักแล้วอัตราดอกเบี้ยก็ส่งผลต่อปริมาณการออมด้วยเช่นกัน อัตราดอกเบี้ยในทรรศนะ
ของนักเศรษฐศาสตร์ส านักคลาสสิก ถือว่าอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการออมได้ โดย
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่เป็นบวกจะเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ออมท าการออมเพ่ิมมากข้ึน การออมที่แท้จริงผัน
แปรไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ถ้าอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นการออมทรัพย์จะเพ่ิม
สูงขึ้นตามไปด้วย ฟังก์ชั่นการออมตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของส านักคลาสสิกแสดงได้ดังนี้ 
    S = S(r) 
   โดยที่ S = การออมที่แท้จริง 
    r = อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
 

2.2  แนวคิดเกี่ยวกบัการออมของครัวเรือน 

อรุณ ภาณพงษ์ (2502) กล่าวว่า เนื่องจากการออมในประเทศเป็นพ้ืนฐานส าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศอย่ามีเสถียรภาพ จึงได้มีการศึกษาพฤติกรรมการออมเพ่ือเป็นแนวทางในการ
วางนโยบายส่งเสริมการออมผลการศึกษาที่ผ่านมา สรุปได้ว่าพฤติกรรมการออมภาคครัวเรือนขึ้นอยู่
กับ 7 ประการส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

- สมมุติฐานรายได้สมบูรณ์ (Absolute – Income Hypothesis) เคนส์ได้สร้างฟังก์ชั่นการ
บริโภคหรือมองอีกนัยหนึ่งก็คือเงินออมในระยะสั้น ซึ่งชี้ให้เห็นว่าเมื่อได้เพ่ิมขึ้น (ภายใต้ข้อสมมติว่า
ปัจจัยอ่ืนคงที่) ประชาชนมีความโน้มเอียงที่ใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น ในอัตราที่สูงกว่ารายได้ที่เพ่ิมข้ึน โดยระบบ
เศรษฐกิจที่เติบโตเร็วส่งผลให้ครัวเรือนมีความสามารถที่จะออมสูงขึ้น 

- ตัวแปรด้านการพึ่งพา (Dependency Rate) จ านวนผู้พ่ึงพิงหรือผู้ไม่มีเงินได้เป็นปัจจัยส าคัญ
อีกปัจจัยหนึ่งซึ่งก าหนดพฤติกรรมการออมเนื่องจากจ านวนผู้พ่ึงพิงเป็นภาระแก่ครัวเรือน ต้องให้
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ความอุปการะเลี้ยงดู ท ารายจ่ายของครัวเรือนเพ่ิมขึ้นหรือในทางตรงกันข้าม บุคคลในวัยท างานมี
ความโน้มเอียงที่จะออมสูง ดังนั้นหากอัตราส่วนประชากรวัยท างานสูงขึ้นจะมีผลให้อัตราการออมของ
ครัวเรือนโดยรวมสูงขึ้น 

- สมมติฐานวัฎจักรชีวิต (Life – Cycle Hypothesis) สาระส าคัญของสมมติฐานนี้คือ การ
ตัดสินใจของครัวเรือนระหว่างการบริโภคกับการออมในขณะใดขณะหนึ่ง สะท้อนถึงความพยายามที่
จะบรรลุเป้าหมายของการกระจายการบริโภคตลอดวงจรชีวิตภายใต้ข้อจ ากัดของรายได้ หรือ
ทรัพยากรที่คาดว่าจะได้รับในตลอดช่วงอายุ โดยในช่วยที่อายุน้อย บุคคลจะมีระดับบริโภคสูงกว่า
ระดับรายได้ แสดงว่าในช่วงนั้น เขาจะมีการออมเป็นลบ (dissaving) หรือมีหนี้สินเกิดขึ้น แต่เมื่ออยู่
ในวัยกลางคน บุคคลจะมีรายได้สูงกว่าระดับการบริโภค ท าให้เขาสามารถออมทรัพย์ได้ ส่วนวัย
สูงอายุ รายได้ของบุคคลจะลดลง ในขณะที่การบริโภคยังคงสูงอยู่ บุคคลจะกลับมามีการออมเป็นลบ
อีกครั้ง จากความสัมพันธ์ข้างต้น จะพบว่าครัวเรือนที่มีรายได้ระดับสูง ซึ่งส่วนใหญ่อาจเป็นครัวเรือนที่
หัวหน้าครัวเรือนมีอายุอยู่ในวัยกลางคน สัดส่วนการบริโภคต่อรายได้ (APC) ต่ า ส่วนครัวเรือนที่มี
รายได้ระดับต่ า ซึ่งส่วนใหญ่อาจเป็นครัวเรือนที่หัวหน้าครัวเรือนอายุน้อย หรืออยู่ในวัยสูงอายุ สัดส่วน
การบริโภคต่อรายได้ของครัวเรือนเหล่านี้จะมีค่าค่อนข้างสูง 

- อาชีพ สมมติฐานของคาลดอร์ (Kaldors Hypothesis) ชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยทางแหล่งที่มาของ
เงินได้เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของครัวเรือน ซึ่งคาลดอร์นับเป็นนัก
เศรษฐศาสตร์คนแรกที่ท าการศึกษาโดยแยกการออมออกเป็นสองกลุ่มคือ การออมของนายทุนกับ
การออมของกรรมกร ผลการศึกษาปรากฎว่าความโน้มเอียงในการออมหน่วยสุดท้ายของนายทุนมีค่า
สูงกว่าความโน้มเอียงในการออมหน่วยสุดท้ายของกรรมกร 

- เขตชนบทและเขตเมือง ความแตกต่างด้านภูมิศาสตร์หรือภูมิภาคเป็นปัจจัยส าคัญอีกปัจจัย
หนึ่งที่ก าหนดพฤติกรรมการออมของครัวเรือน ทั้งนี้เพราะว่าปัจจัยที่ก าหนดความสามารถสิ่งจูงใจ 
และโอกาสในการออมแตกต่างกัน รวมทั้งระดับการพัฒนาของตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคก็แตกต่างกัน
มากระหว่างในเขตเทศบาลกับนอกเขตเทศบาล 

- ระดับการศึกษาเมื่อพิจารณาระดับการศึกษาของครัวเรือนในฐานะตัวแทนทัศนคติซึ่งอาจมี
ผลต่อการออมได้ทั้งในทางบวกและทางลบ ระดับการศึกษาของกลุ่มครัวเรือนจะช่วยเสริมสร้างหรือ
ปลูกฝังทัศนคติของครัวเรือนให้มีวินัยในการใช้จ่าย ก่อให้เกิดการประหยัดในรายจ่ายรวมถึงท าให้
ครัวเรือนสามารถออมได้มากขึ้น ในอีกด้านหนึ่งระดับการศึกษาของครัวเรือนอาจสร้างทัศนคติใน
ครัวเรือนนั้นไม่จ าเป็นต้องออมมากนักเพราะจะมีความมั่นคงในการงานหรือไม่มีความเสี่ยงต้องออก
จากงานเท่ากับกลุ่มที่มีการศึกษาน้อยกว่า 

- อ่ืน ๆ นอกจากพฤติกรรมการออมจะถูกก าหนดโดยปัจจัยดังกล่าวข้างต้นมาแล้วยังถูกก าหนด
จาก 
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1. ความอยากออมหรือค่านิยม เป็นการสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมการออมดังเช่นในประเทศ
ญี่ปุ่น 

2. ความสะดวกที่จะออม คือบริการต่าง ๆ อาทิ บทบาทสถาบันการเงินที่มีผลต่อการออมใน
ทางบวก ปรากฏในประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย และไทย มีข้อสังเกตว่าบทบาทของสถาบันการเงินอาจมี
ผลลบต่อการออมครัวเรือนได้ ทั้งนี้เพราะในระยะที่ผ่านมาสถาบันการเงินในลักษณะที่ขาดความสม
ความสมดุล โดยเน้นขยายบริการด้านสินเชื่อมากกว่าระดมเงินออมของระบบเศรษฐกิจสูงขึ้นจากการ
ที่ตลาดมีเครื่องมือเพ่ือการออมหลากหลายมากขึ้น 

3. สิ่งจูงใจในการออม คือผลตอบแทนหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการออม อาทิ มาตรการให้
สิทธิประโยชน์ในด้านภาษีมีผลต่อการออมในทางบวกปรากฏในประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
ไทย ขณะที่อัตราดอกเบี้ยสร้างแรงจูงใจให้ออมเฉพาะครัวเรือนที่มีรายได้สูงมากเท่านั้นแต่เนื่องจาก
เป็นคนกลุ่มน้อยของสังคม การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยจึงไม่ค่อยมีผล 

4. สถานการณ์แวดล้อมที่มีผลต่อการออม ได้แก่ ระบบประกันสังคมมีผลต่อการออมในทางลบ 
พบในประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ระบบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และบ านาญส่งเสริมการออม พบใน
ประเทศอังกฤษ แคนาดา สิงคโปร์ และมาเลเซีย 
 

2.3  แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กี่ยวข้อกับเติบโตทางเศรษฐกิจ 

โอปอ ค าเกษม (2552) กล่าวว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจ หมายถึง ตัวแปรที่มีผลต่อสภาวะ
เศรษฐกิจในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ อันจะส่งผลถึงความมั่นคงและความเป็นอยู่ของประชากรในแต่ละ
ประเทศ ซึ่งปัจจัยทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะถูกจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลเป็นเชิงปริมาณหรือเป็น
ตัวเลขทางเศรษฐกิจ เช่น ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย ดัชนีราคา
ผู้บริโภค เป็นต้น 

การเติบโตหรือขยายตัวทางเศรษฐกิจ คือ การที่มูลค่าอันเกิดจาการหมุนเวียนสินค้าหรือบริการ
ของผู้ผลิตและผู้บริโภคมีมากขึ้น ซึ่งสาเหตุที่เศรษฐกิจจะขยายตัวได้นั้นเกิดจาก 1 การเพ่ิมขึ้นของ
ปัจจัยการผลิต อันได้แก่ ที่ดิน แรงงาน ทุนและผู้ประกอบการ หรือ 2 มีการพัฒนาเทคโนโลยีหรือ
ค้นพบเทคโนโลยีใหม่ที่ท าให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ท าให้ใช้ปัจจัยการผลิตเพ่ือผลิตสินค้าในแต่
ละชิ้นน้อยลงและผลิตได้ปริมาณที่มากขึ้นในระยะเวลาเท่าเดิม ในอดีตที่ผ่านมาการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างมากในการพัฒนาประเทศ โดยประเทศใดที่สามารถเป็นผู้น า
ในการพัฒนาเทคโนโลยีก็จะกลายเป็นประเทศที่มีการเติบโตของเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดและเป็น
ผู้น าของเศรษฐกิจโลกในท้ายที่สุด นอกจากนี้ยังมีนักวิจัยได้เสนอแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการ
เติบโตของเศรษฐกิจ แบ่งออกเป็น 
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1. Classical Growth Theory เป็นทฤษฎีที่มีมุมมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นแบบ
ชั่วคราว และเมื่อไรก็ตามที่มีการเติบโตของรายได้สุทธิต่อบุคคลสูงกว่าระดับของรายได้ที่ จ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิตอันเป็นผลมาจากมีการค้นพบและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ประชากรก็จะเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ท าให้รายจ่ายต่อบุคคลเพ่ิมขึ้นเนื่องจากต้องน าไปเลี้ยงดูบุตรที่เกิดขึ้นใหม่ และท้ายที่สุดเมื่อมี
รายจ่ายเพ่ิมขึ้นจะกดดันรายได้สุทธิต่อบุคคลให้ลดลงจนกระทั่งไปเท่ากับระดับรายได้ที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต และจะวนเวียนเป็นวัฐจักรอย่างนี้ต่อไปเรื่อย ๆ ไม่มีที่สิ้นสุด 

2. Neoclassical Growth Theory เป็นทฤษฎีที่น าเสนอว่ารายได้ที่แท้จริงของแต่ละบุคคลจะ
เพ่ิมขึ้นได้จากการค้นพบวิทยาการหรือเทคโนโลยีอันเป็นผลมาจากระดับการออมและการลงทุนที่
เพ่ิมขึ้น โดยสิ่งที่แตกต่างจาก Classical Theory คือ การค้นพบและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ จะไม่มี
ผลต่อการเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากร ท าให้รายได้ที่แท้จริงของบุคคลไม่มีการลดลง แต่จะเพ่ิมขึ้นไป
จนถึงระดับท่ีเป็นระดับเป้าหมายและหยุด 

3 New Growth Theory เป็นทฤษฎีที่มีลักษณะคล้ายกับ Neoclassical Growth Theory แต่
มีความแตกต่างกันที่เม่ือมีการค้นพบหรือพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ การค้นพบดังกล่าวจะเป็นสาธารณะ
คือ ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได้ และจะไม่มีการลดน้อยถอยลงของความรู้ (Knowledge capital is 
not subject to diminishing return) ท าให้สามารถพัฒนาความรู้และแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ได้ต่อ
เรื่อย ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพ่ือบรรลุจุดประสงค์ที่ให้รายได้ที่แท้จริงของประชากรสูงกว่ารายได้
เป้าหมายตลอดไป 
 

2.4  ทฤษฎีเงินเฟ้อ 

เสาวนีย์ โกมลเมธา (2552) ได้กล่าวว่า ภาวะเงินเฟ้อเป็นขบวนการชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นในระบบ
เศรษฐกิจทุกระบบนักเศรษฐศาสตร์หลายท่านได้ให้ค าจัดความเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อได้ดังนี้คือ 
Nicolson ได้เขียนไว้ในหนังสือ “Inflation” ในปี พ.ศ. 2462 ว่า “ภาวะเงินเฟ้อเป็นการเพิ่มข้ึนอย่าง
ผิดปกติของเงิน” Yves Guyot และ Raffalovitch ได้เขียนไว้ในหนังสือ “Inflation & Deflation” 
ในปี พ.ศ. 2464 ว่า “เงินเฟ้อเป็นการเพ่ิมขึ้นอย่างผิดปกติของสื่อในการช าระหนี้” และ Ackley, 
Gardner กล่าวว่า ภาวะเงินเฟ้อ คือ การที่ระดับราคาสินค้าสูงขึ้น (high prices) ดังนั้นจะเห็นได้ว่า
ภาวะเงินเฟ้อ คือ ภาวะของความไม่สมบูรณ์นั่นเอง 

ผลของเงินเฟ้อ ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อจะแตกต่างไปตามสภาพเศรษฐกิจ เศรษฐกิจที่เกิด
ภาวะเงินเฟ้อต่อเนื่องกันจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันประชาชนก็จะสามารถปรับตัวให้ทัน
ต่อภาวะเงินเฟ้อนี้ได้โดยไม่ยากนักแต่เศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพทางด้านราคามาเป็นเวลานานเมื่อเกิด
ภาวะเงินเฟ้อขึ้นประชาชนอาจไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เงินเฟ้อได้อาจมีผลรุนแรงต่อ
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การด ารงชีวิตประจ าวันได้ อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้นผลกระทบในด้านต่าง ๆ ก็จะตามมา
แต่จะมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ 
 

2.5  ทฤษฎีปริมาณเงินของแคมบริดจ์ 

แนวคิดของแคมบริดจ์ซึ่งตั้งตามขื่อมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ของผู้ที่เป็นต้นต าหรับของทฤษฎี
ปริมาณเงินในรูปของการถือเงินสด (cash-balance approach) โดย Marshall et.al. (อ้างถึงใน ชม
เพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ, 2538, หน้า17) อธิบายถึงความสัมพันธ์อย่างเป็นสัดส่วนระหว่างปริมาณเงิน
กับระดับราคามวลรวมซึ่งถูกก าหนดมาจากปัจจัยภายนอก อย่างไรก็ตามรากฐานของความสัมพันธ์นี้
มาจากแนวคิดว่าจะถือเงินจ านวนเท่าใดจึงจะได้รับผลดีที่สุด ซึ่งเงินบางส่วนถูกถือไว้เพ่ือความสะดวก
โดยถือเงินไว้เพ่ือใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งรักษามูลค่าอ่ืน เงินยังช่วยให้ได้รับความมั่นคง
ปลอดภัยโดยลดโอกาสของความไม่สะดวกหรือการล้มละลาย เมื่อพบกับสิ่งที่ไม่คาดฝันอย่างที่ Pigou 
(อ้างถึงใน ชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ, 2538, หน้า17) กล่าวไว้ว่า เงินตราในมือไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
ดังนั้นเงินจะถูกถือไว้ในมือก็ต่อเมื่อผลตอบแทนของมันในรูปแบบของความสะดวกและความมั่นคง
ปลอดภัย Marshall et.al. (อ้างถึงใน ชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ, 2538, หน้า 33-34) สมมติว่าอุปสงค์
ในการถือเงินจะเป็นสัดส่วนกับรายได้และความม่ันคง ความแตกต่างระหว่างรายได้และความมั่นคงถูก
ละเลย ดังนั้นสมการของแคมบริดจ์จึงเขียนไว้ว่า 

Md = kPy 
Md  = อุปสงค์ของเงิน (demand for money) 
P  = ระดับราคา (price) 
K  = ตัวทวีหรืออัตราส่วนเกินการถือเงิน (ค่าคงที่) 
y  = รายได้ที่แท้จริง (income) 
Py  = รายได้ที่เป็นตัวเงิน (nominal income) 
จากสมการแสดงให้เห็นว่าอุปสงค์ของเงิน (Md) ซึ่งเป็นสัดส่วน (k) ของรายได้ที่เป็นตัวเงิน 

(nominal income) หรือจากระดับราคา (P) คูณกับระดับรายได้ที่แท้จริง (y) 
 

2.6  แนวคิดทฤษฎทีี่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis)  

การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) เป็นวิธีทางสถิติที่ให้หาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรเชิงปริมาณตั้งแต่สองตัวขึ้นไปเพ่ือใช้ในการพยากรณ์ค่าของตัวแปรหนึ่งจากตัวแปรอ่ืน ๆ ตัว
แปรที่ใช้ในการวิเคราะห์การถดถอยมีสองแบบใหม่  ๆ คือ ตัวแปรอิสระ (Independent Variable 
หรือ Predictor) กับตัวแปรตาม (Dependent Variable) โดยที่ตัวแปรอิสระนั้นเป็นตัวแปรที่ทราบ
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ค่าและนักวิจัยเป็นผู้ก าหนดค่าของตัวแปรอิสระในการทดสอบหรือการศึกษา โดยนักวิจัยคาดว่าตัว
แปรอิสระนั้นจะมีผลต่อตัวแปรตาม ซึ่งเป็นตัวแปรที่ไม่ทราบค่าและต้องการพยากรณ์หรือต้องการหา
ความสัมพันธ์  

การวิเคราะห์การถดถอยระหว่างตัวแปรอิสระหนึ่งตัวและตัวแปรตามหนึ่งตัวโดยที่ตัวแปรทั้ง
สองมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงเรียกว่า การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear 
Regression Analysis) หากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ไม่เป็นเส้นตรง เรียกว่า Nonlinear 
Regression Analysis หากตัวแปรอิสระมีมากกว่าหนึ่งตัว แต่ตัวแปรตามมีเพียงตัวเดียวเรียกว่า การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) หากตัวแปรมากกว่าหนึ่งตัวแล้วการ
วิเคราะห์การถดถอยนั้นเรียกว่า Multivariate Regression Analysis  

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น 
ในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (กรณีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย) จะเป็น

การน าข้อมูลจากตัวแปรที่ท าการศึกษามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ที่สามารถบอกแนวโน้มของ
ความสัมพันธ์โดยใช้แผนภาพเส้นตรงแทนได้ และจะท าการหาเส้นตรงที่ดีที่สุดเพ่ือมาเป็นตัวแทนของ
รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา เส้นตรงที่ดีที่สุดจะมีเพียงเส้นเดียวโดยถือหลักว่าจะต้องมี
ผลรวมของระยะห่างก าลังสองจากเส้นกราฟถึงทุก ๆ จุดนั้นมีค่าน้อยที่สุดเราเรียกหลักการนี้ว่า วิธี
ก าลังสองน้อยที่สุด (Method of Least Squares) โดยใช้กระบวนการทางสถิติเพ่ือหาค่าคงที่และ
สัมประสิทธิ์สมการจะสร้างเป็นแบบจ าลองในรูปสมการทางคณิตศาสตร์ เรียกว่า สมการถดถอยเชิง
เส้น หรือสมการพยากรณ์ หลังจากได้แบบจ าลองแล้ว จึงท าการตรวจสอบความสอดคล้องของ
แบบจ าลอง เพ่ือดูว่าแบบจ าลองที่สร้างขึ้น มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับข้อมูลหรือไม่ โดยมีการ
ทดสอบทางสถิติดังต่อไปนี้ 

1. การทดสอบความเหมาะสมของโมเดล (เป็นการตรวจสอบว่าตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามมี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นกันหรือไม่) จะใช้สถิติทดสอบ ANOVA 

2. การทดสอบค่าคงที่และค่าสัมประสิทธิ์ในสมการถดถอย ทีละตัวโดยใช้สถิติทดสอบ t  
3. พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบพหุ (Multiple R) และค่าความคลาดเคลื่อนในการ

พยากรณ์ (Standard Error of Estimate) 
กระบวนการดังกล่าวทั้งหมดตั้งแต่เริ่มจนจบจะใช้การค านวณและการทดสอบนัยส าคัญทาง

สถิติ ด้วยการค านวณตัวเลขเองหรือสามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติท าการวิเคราะห์ให้ก็
ได ้

วัตถุประสงค์ของการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การถดถอย 
1. ต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามว่ามีความสัมพันธ์กัน

หรือไม่ และมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ในกลุ่มตัวแปรอิสระหลายๆตัวนั้น ตัวใดบ้างที่มีความสัมพันธ์
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กับตัวแปรตาม ตัวใดมีค่าความสัมพันธ์สูง ตัวใดมีค่าความสัมพันธ์น้อย หรือไม่มีความสัมพันธ์ 
เพ่ือที่จะสามารถคาดการณ์ได้ว่าตัวแปรอิสระตัวใดมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามมากท่ีสุด 

2. ต้องการสร้างแบบจ าลองเพ่ือใช้ท านายตัวแปรตาม โดยรูปแบบจ าลองดังกล่าวอยู่ในลักษณะ
สมการทางคณิตศาสตร์ 

3. ต้องการทราบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระบางตัวที่มีผลต่อตัวแปรตาม โดยควบคุม
อิทธิพลของตัวแปรอิสระตัวอ่ืน ๆ ให้คงที่ 

4. ต้องการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่ดีที่สุดเพ่ือน าไปใช้ในการท านายตัวแปรตามโดย
อาจมีแบบจ าลองจ านวนมากให้ตัดสินใจ 

5. ต้องการทราบว่าแบบจ าลองที่พัฒนาขึ้นมาส าหรับท านายนั้น จะมีประสิทธิภาพในการ
ท านายได้อย่างคงเส้นคงวาหรือไม่ เมื่อน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ กัน (สถิติและการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสุขภาพ,ออนไลน์, 2560) 

ธีระพงษ์ กระการดี (2559) กล่าวว่า การวิเคราะห์การถดถอย เป็นวิธีการทางสถิติที่ศึกษา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ทราบค่าเรียกว่า ตัวแปรอิสระ (Independent variation) หรือ เรียกว่าตัว
พยากรณ์ (Prediction) นิยมใช้สัญญาลักษณ์ X ซึ่งสามารถน ามาพยากรณ์ค่าของตัวแปรอีกตัวหนึ่งได้ 
เรียกว่า ตัวแปรตาม (Dependent variation) ใช้สัญญาลักษณ์ Y ข้อแตกต่างระหว่างการถดถอยกับ
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คือ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียงศึกษาว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กันมากน้อย
หรือไม่ มีขนาดและทิศทางเป็นอย่างไร แต่ไม่ได้ใช้การพยากรณ์ ส่วนการวิเคราะห์การถดถอยสามารถ
ใช้พยากรณ์ได้ด้วย การวิเคราะห์การถดถอยแบ่งเป็น 2 ประเภท   

1. การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) 
2. การวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ที่สามารถบอกได้ว่าตัวแปรใดเป็นตัวแปรอิสระ

และตัวแปรใดเป็นตัวแปรตาม ซึ่งความสัมพันธ์ ของตัวแปรทั้งสองจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ เช่น เส้นตรง 
เส้นโค้ง ฯลฯ ในระดับนี้จะกล่าวถึงเฉพาะความสัมพันธ์ลักษณะเส้นตรงเท่านั้น ซึ่งเรียกว่าการ
วิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ์ในรูป
สมการเชิงเส้นหรือเส้นตรง โดยมีรูปของสมการเส้นตรง y = a + bx เมื่อ a และ b เป็นค่าคงที ่
สมการการถดถอยของตัวอย่างเขียนในรูปของค่าสถิติ ได้คือ 
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ในการท าวิจัยครั้งนี้  ศึกษาใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) โดยทั่วไปแล้วเป็นเทคนิคทางสถิติเพ่ือการพยากรณ์ตัวแปรตามหรือตัวเกณฑ์จากตัวแปร
อิสระหรือตัวท านายจ านวนหนึ่งจากตัวแปรที่ต้องศึกษาทั้งหมด วิธีการนี้จะใช้ได้ดีตราบเท่าที่ข้อมูลที่
ท าการศึกษาเป็นข้อมูลต่อเนื่อง (Continuous Data) หรือเป็นข้อมูลที่ท าการศึกษาเป็นข้อมูลจัด
เรียงล าดับ (Ranked Data) ก็ได้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ หมายถึง การวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัว เมื่อข้อมูลที่รวบรวมได้อยู่ในมาตราส่วน ตัวแปรที่จะน ามา
หาสหสัมพันธ์กันนั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. ตัวเกณฑ์ (Criteria) มีอยู่ 1 ตัว เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยสนใจจะศึกษาว่ามีเพ่ิมขึ้นหรือลดลง
ขึ้นอยู่กับตัวแปรอะไรบ้าง ตัวเกณฑ์นี้เทียบได้กับตัวแปรตาม 

2. ตัวพยากรณ์ (Predictor) เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยสนใจจะศึกษาว่ามีผลต่อตัวเกณฑ์หรือไม่หรือ
เป็นตัวแปรที่ท าให้ค่าของตัวเกณฑ์เพ่ิมขึ้นหรือลดลงหรือไม่ ตัวพยากรณ์นี้จะมีมากกว่า 1 ตัว ขึ้นไป
เสมอ 

พงศ์ศักดิ์ คงทรัพย์ (2552) กล่าวว่า วิธีการเลือกตัวแปรในสมการถดถอยเพ่ือการพยากรณ์
ต่าง ๆ นั้น สามารถท าได้หลายวิธี และในแต่ละวิธีความเห็นหรือการตัดสินใจของบุคคลที่เกี่ยวข้องมี
ส่วนส าคัญไม่น้อย ส าหรับปัญหาในงานวิจัยบางอย่างมันเหมาะสมที่จะน าตัวแปรอิสระเข้าไปทีละตัว 
โดยมีการสร้างเกณฑ์ทางสถิติที่แน่นอน วิธีการเหล่านี้ใช้เมื่อผู้วิจัยประสงค์ที่จะแยกเซตย่อย ๆ 
ออกมาทีละกลุ่มจากตัวแปรท านาย (Predictor variable) หลายๆตัวซึ่งในที่สุดจะให้สมการการ
ท านายที่ดีที่สุด ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรเพียง 2-3 เทอมเท่านั้น วิธีการที่ใช้อยู่มี 4 วิธีคือ  

1. Forward Stepwise Inclusion วิธีการนี้ตัวแปรอิสระถูกน าเข้ามาโดยการก าหนด
หลักเกณฑ์ทางสถิติที่แน่นอนจนครบตามที่ต้องการ ล าดับที่ของตัวแปรที่จะน าเข้ามาในสมการ
ถดถอยจะถูกตัดสินโดยการแจกแจงตามล าดับของการอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรแต่ละตัว 

2. Backward Elimination วิธีการเหล่านี้ตัวแปรท านายหลายตัวจะถูกก าจัดออกไปทีละ
หนึ่งๆจากสมการถดถอย โดยเริ่มต้นจากตัวท านายทั้งหมดถูกน าเข้าไปก่อน จนกระทั่งได้สมการที่
เหมาะสมจากการตัดสินใจของผู้ศึกษา 

3. Stepwise Solution เป็นวิธีการที่น าเอาวิธี Forward Stepwise Inclusion หรือวิธีน าตัว
แปรเข้าทีละตัวมารวมกับการก าจัดตัวแปรออกไป โดยถ้าตัวแปรอิสระหรือตัวแปรพยากรณ์ตัวใดไม่
ส่งผลต่อตัวแปรตามก็จะถูกก าจัดออกไป จะคงไว้เฉพาะตัวแปรอิสระหรือตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อ
ตัวแปรตาม และตัวแปรพยากรณ์เหล่านี้จะสามารถน าไปท านายผลเพ่ือสร้างสมการถดถอยหรื
อสมการพยากรณ์ได้ 

4. Combinatorial Solution เป็นวิธีการที่รวมวิธีการที่จะท าได้ทั้งหมดในการเลือกตัวแปร
มาใช้พิจารณา  
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2.7  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

อรนุช เชาว์สุวรรณกิจ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของครัวเรือน
ไทย นั้นมีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ คือ รายได้ถาวรของครัวเรื อน รายได้ชั่วคราว
ของครัวเรือน ขนาดของครัวเรือนและอัตราผลตอบแทนเงินฝากประจ า 12 เดือนโดยเฉลี่ย และอัตรา
เงินเฟ้อพ้ืนฐาน และพบว่าพฤติกรรมการออมของครัวเรือนไทยกับรายได้ถาวรของครัวเรือน รายได้
ชั่วคราวของครัวเรือน และอัตราผลตอบแทนเงินฝากประจ า 12 เดือนโดยเฉลี่ย มี ความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน ส่วนขนาดของครัวเรือนโดยเฉลี่ย และอัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานมีความสัมพันธ์กันกับ
ปริมาณการออมของครัวเรือนไทยในทิศทางตรงกันข้าม 

วิมลรัตน์ ศรีรัตนกูล (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการออมในระบบธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติขั้นพ้ืนฐานและการทดสอบหาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ออมใช้การวิเคราะห์โดยใช้สมการถดถอยเชิงเส้นตรง (Multiple Linear regression) ซึ่งข้อมูลที่ใช้ใน
การศึกษาเป็นข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลอนุกรมเวลารายไตรมาส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 
2547 โดยแบ่งการศึกษาออกเป็นสองส่วน คือ ปัจจัยที่มีผลต่อการปริมาณเงินฝากออมทรัพย์ในระบบ
ธนาคารพาณิชย์ และปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณเงินฝากออมทรัพย์ในระบบธนาคารพาณิชย์  ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อปริมาณเงินฝากออมในระบบธนาคารพาณิชย์มากที่สุด
คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ รองลงมา คือ ราคาทองค าแท่ง ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกับปริมาณเงินฝากออมทรัพย์ ส่วนผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนต่ าสุดของเงินฝากประจ ากับ
อัตราผลตอบแทนสูงสุดของเงินฝากออมทรัพย์ และระดับเงินเฟ้อนั้นมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกัน
ข้ามกับปริมาณเงินฝากออมทรัพย์ 

ศิริอรุณ อนันตวิรุฬห์ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการออมเพ่ือการเตรียมเกษียณอายุของ
ลูกจ้างสถานประกอบการเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษารูปแบบการออม วัตถุประสงค์การออม จ านวนเงินออม ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการออม 
ความพอเพียงของรายได้หลังเกษียณอายุของลูกจ้างสถานประกอบการเอกชนขนาดใหญ่ ใน
กรุงเทพมหานคร โดยผู้ตอบให้ข้อมูลด้วยการกรอกแบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนาอธิบายลักษณะของข้อมูลด้วยค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติเชิง
อนุมานใช้ในการค านวณหาปริมาณเงินออมหลังเกษียณ โดยสอบถามผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป จ านวน 
400 คน โดยอาศัย ฟังก์ชั่นการออม ฟังก์ชั่นการบริโภค ทฤษฎีการบริโภคในวงจรชีวิต ทฤษฎีการบริ
โภคที่ค านึงถึงวงจรชีวิต ทฤษฎีการบริโภคที่ค านึงถึงมาตราฐานการครองชีพโดยเปรียบเทียบ ทฤษฎี
การบริโภคที่สัมพันธ์กับรายได้สัมบูรณ์ ทฤษฎีเสาหลักของธนาคารโลก ผลการวิจัยพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 54.00 มีอายุระหว่าง 40-45 ปี ร้อยละ 59.25 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป ร้อยละ 60.25 มีสถานะภาพสมรสแล้ว เงินเดือนหรือค่าจ้างของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับ
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ค่อนข้างต่ า คือ ระหว่าง 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.00 รูปแบบการออมของกลุ่มตัวอย่าง
มี 2 แบบคือการออมแบบบังคับกับกองทุนประกันสังคม และแบบสมัครใจ การออมแบบสมัครใจร้อย
ละ 46.25 เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และร้อยละ 58.50 มีการออมแบบสมัครใจในรูปแบบ
อ่ืน 

ภูวสิทธิ์ สินไชยกิจ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการออมภาคครัวเรือนในเขตเมืองและชนบท
จังหวัดเชียงใหม่ การศึกษามีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นตัวก าหนดการออมและการศึกษารูปแบบการออมของครัวเรือนในเขตเมืองและเขต
ชนบทในจังหวัดเชียงใหม่ การประมาณเงินออมใช้การวิเคราะห์ในรูปสมการถดถอยเชิงซ้อน โดยมี
ปัจจัยส าคัญที่เป็นตัวอธิบายการออมประกอบด้วย รายได้จากการท างาน รายได้จากสินทรัพย์หนี้สิน
ในครัวเรือน และจ านวนผู้พ่ึงพิงในครัวเรือน จากการศึกษาพบว่า ครัวเรือนในเขตเมืองนั้นมีการออม
มากกว่าครัวเรือนในเขตชนบท โดยที่จ านวนผู้พ่ึงพิงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลดลงของการออม
ของครัวเรือนในเขตชนบทแต่ไม่มีอิทธิพลต่อการออมของครัวเรือนในเขตเมือง รูปแบบการออมของ
ครัวเรือนนั้นพบว่าหัวหน้าครัวเรือนในเขตเมืองส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตัว นิยมน าเงินมาฝากไว้
กับธนาคารพาณิชย์สูงสุด เนื่องจากสะดวกในการติดต่อและมีความมั่นคง รองลงมานิยมท าประกัน
ชีวิตเนื่องจากได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ นอกจากดอกเบี้ย เช่น มีประกันสุขภาพ ส่วนครัวเรือนในเขต
ชนบท อาชีพส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร นิยมฝากเงินไว้กับธนาคารออมสิน 

เขมมิกา เพ็ชรุจิ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณเงินฝากของธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ลักษณะโครงสร้างเงินฝากของธนาคารกสิกร
ไทย 2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารกสิกรไทย โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลา
ในช่วงปี พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2553 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาใช้รูปแบบการศึกษาเชิงปริมาณทางเศรษฐ
มิติโดยใช้การวิเคราะห์ในรูปสมการถดถอยเชิงซ้อนและให้ปริมาณเงินฝากทั้งหมดของธนาคารกสิกร
ไทยเป็นตัวแปรตาม และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปี อัตราเงินเฟ้อทั่ วไป จ านวนสาขาทั้งหมด
ของธนาคารกสิกรไทย รายได้ประชาชาติ อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์เสี่ยงของตลาดทุน เป็นตัวแปร
อิสระ โดยผลการศึกษาพบว่า 1) โครงสร้างเงินฝากของธนาคารกสิกรไทยมีอยู่ 3 ชนิด คือ เงินฝาก
กระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจ า คิดเป็นร้อยละ 13 ร้อยละ 58 ร้อยละ 28 
ตามล าดับ 2) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) พบว่า
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปี เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะส่งผลให้ปริมาณเงินฝากของธนาคารกสิกรไทย
มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น 0.00544 อย่างมีนัยส าคัญ อัตราเงินเฟ้อ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 จะส่งผลให้
ปริมาณเงินฝากของธนาคารกสิกรไทยเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.4693 อย่างมีนัยส าคัญ จ านวน
สาขาของธนาคารกสิกรไทย รายได้ประชาชาติต่อหัว และผลต่อแทนของสินทรัพย์เสี่ยงของตลาดทุน 
ไม่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินฝาก 
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นภาพร วรรณชนะ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการออมภาคครัวเรือนปี 2541-2552 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษา 1. เพ่ือศึกษาสภาวการณ์ของการออมในประเทศไทย ในด้านรายได้
ของครัวเรือน ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ อัตราเงินเฟ้อ 2. เพ่ือศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการออมภาคครัวเรือนในประเทศไทยช่วงปี 2541 – 2552 ใช้การวิเคราะห์ในรูป
สมการถดถอยเชิงซ้อน ผลการศึกษาพบว่า รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออม
ทรัพย์มีความสัมพันธ์ไปทางทิศทางเดียวกันกับปริมาณการออมภาคครัวเรือน ส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของ
ครัวเรือน มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ทางด้านเงินเฟ้อ ซึ่งควรมีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับ
ปริมาณการออมภาคครัวเรือน แต่จากผลการศึกษาให้ค่าสมการของอัตราเงินเฟ้อเป็นทางบวก และ
จะสังเกตได้ว่ารายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของครัวเรือน และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออม
ทรัพย์ มีค่า Sig เท่ากับ 0.016, 0.050 และ 0.044 ตามล าดับ แสดงได้ว่ารายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์มีความสัมพันธ์กับปริมาณการออมภาค
ครัวเรือนอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 แต่อัตราเงินเฟ้อซึ่งมีค่า Sig เท่ากับ 0.205 ไม่มี
ความสัมพันธ์กับปริมาณเงินออมภาคครัวเรือน นอกจากนี้พบว่ามีแนวโน้มของปริมาณการออมภาค
ครัวเรือนในประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายของครัวเรือนที่เพ่ิมสูงขึ้นตามรายได้
ที่เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในยุคของน้ ามันแพง ท าให้ค่าครองชีพของประชาชนได้สูงขึ้น
ตามไปด้วย 

จุฑามาศ สมบุณยะวิโรจน์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช).กับความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทย การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยส ารวจความคิดเห็นมาจากกลุ่มตัวอย่าง 35 ราย ประกอบด้วยบุคคล 2 ประเภทคือ
กลุ่มนักเรียนนักศึกษา และแรงงานนอกระบบอ่ืน ๆ ในปัจจุบันระบบการออมเพ่ือการชราภาพมี
ความส าคัญอย่างยิ่งกับวัยแรงงานทั่วประเทศ ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครอง 35 ล้านคน
หรือร้อยละ 53 กระทรวงการคลังจึงมีนโยบายจัดตั้ง “กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช)” ขึ้น การวิจัย
นี้เพื่อศึกษารายละเอียดของกองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนประกันสังคมในส่วนของมาตรา 40 และ
กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ รวมถึงเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย และศึกษาแนวทางในการปรับปรุง
ระบบการจ่ายเงินเข้ากองทุนการออมแห่งชาติและการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประชาชนในรูป
บ านาญ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 95 ไม่รู้จักกองทุนการออม
แห่งชาติ ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติปี 2553 พบว่าแต่ละครัวเรือนมีรายจ่ายเฉลี่ย
ต่อเดือนสูงกว่าบ านาญที่คาดว่าจะได้รับจาก กอช. หากออมตั้งแต่อายุ 15 ปี สมาชิกจะได้รับเมื่อสิ้น
สมาชิกภาพ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพในทุกช่วงอายุจึงไม่จูงใจให้เกิดการออมและไม่เห็น
ประโยชน์ที่ เข้ามาเป็นสมาชิก นอกจากนั้นยังพบว่าประชาชนในกลุ่มนี้ไม่สนใจลงทุนกองทุน
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ประกันสังคมมาตรา 40 และกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) เนื่องจากมีรายได้ไม่แน่นอนและ
ไม่ได้ใช้สิทธิลดหย่อนในการเสียภาษี 

กัญญารัตน์ วงษ์ชมภู (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมและรูปแบบ
การออม ของกลุ่มพนักงานสถาบันการเงินและกลุ่มข้าราชการในจังหวัดอุดรธานี งานวิจัยชิ้นนี้มี
วัตถุประสงค์ 2 ข้อ ได้แก่ 1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการออม รูปแบบการออมของพนักงาน
สถาบันการเงินและข้าราชการในจังหวัดอุดรธานี 2. เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นตัวก าหนด
พฤติกรรมการออมและรูปแบบการออมของพนักงานสถาบันการเงินและข้าราชการและเปรียบเทียบ
ความแตกต่าง โดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถามจ านวน 400 ชุด แบ่งเป็นกลุ่มละ 200 
ชุด สถิติท่ีใช้คือ สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติเชิงอนุมาน ผลการวิจัยพบว่า 
ทั้งสองกลุ่มเลือกที่ออมเงินมากกว่าลงทุนทางการเงินซึ่งกลุ่มข้าราชการจะออมเงินในรูปแบบฝากออม
ทรัพย์ รองลงมาจะฝากแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ ส่วนกลุ่มพนักงานสถาบันการเงินจะมีการลงทุนทาง
การเงินมากกว่ากลุ่มข้าราชการ ซึ่งกลุ่มพนักงานสถาบันการเงินมีการลงทุนทางการเงินในกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพมากที่สุด รองลงมา ซื้อประกันชีวิตและซื้อหุ้น ส่วนกลุ่มข้าราชการจะลงทุนในกองทุน
บ าเหน็จบ านาญมากที่สุด รองลงมาซื้อประกันชีวิตและซื้อทองค า ทั้งสองกลุ่มจะมีพฤติกรรมที่
แตกต่างกัน ส่วนสาเหตุของการไม่ออมเงินและไม่ลงทุนทางการเงิน คือ รายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่าย มี
หนี้สิน มีภาระเลี้ยงดู ผลตอบแทนน้อย  

เดือนรุ่ง ช่วยเรือง (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของภาค
ครัวเรือนในชุมชนเกาะเปียะ จังหวัดตรัง โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วย สถิติ ค่า
ร้อยละ และการแจกแจงความถี่ การศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการออมภาคครัวเรือน คือ รายได้ 
ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และผลตอบแทน (ดอกเบี้ยเงินฝาก เงินปันผล) เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
ออมระหว่างออมทรัพย์ มีพฤติกรรมออมก่อนจ่าย และฝากประจ าทุก ๆ เดือน มีวัตถุประสงค์ในการ
ออมเพ่ือเป็นมรดกให้ลูกหลานและเพ่ือขอสินเชื่อในอนาคต ส่วนครัวเรือนทั่วไปมีพฤติกรรมการออม 
คือ จ่ายเงินเหลือแล้วจึงออม และไม่ได้ฝากประจ าทุกเดือน มีวัตถุประสงค์ในการออมเพ่ือใช้จ่ายใน
ยามจ าเป็น และเป็นมรดกให้ลูกหลาน ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการออมคือ ครัวเรือนมีรายได้ไม่
เพียงพอต่อรายจ่าย 

กรรณิการ์ จะกอ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินฝากของธนาคาร
พาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทาง
เศรษฐกิจกับปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ประชากรที่น ามาศึกษาคือข้อมูลอนุกรมเวลา ซึ่งเป็นข้อมูลสถิติที่ได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
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แหล่งต่าง ๆ โดยประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติภูมิ ปัจจัยที่น ามาศึกษาได้แก่ อัตรา
เงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย ค่าเงินบาท ดัชนีราคาผู้บริโภค และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2555 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธีการถดถอยเชิงซ้อนเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ภายในโดยใช้สูตรของเพียร์สัน ผล
การศึกษาพบว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยและค่าเงินบาทมีความสัมพันธ์กับ
ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างมี
นัยส าคัญ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยดัชนีราคาผู้บริโภค อัตราดอกเบี้ยและค่าเงินบาท มี
ความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกับปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ที่จะทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และอัตราเงินเฟ้อมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันช้ามกับปริมาณเงินฝากของ
ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ เมื่ออัตราเงินเฟ้อเพ่ิมสูงขึ้น
ปริมาณเงินฝากของธนาคารลดลง ส่วนตัวแปรที่เหลือไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สามารถสะท้อนการ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยได้อย่างชัดเจน 

วศิน อินทรผูก (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ของลูกค้าในอ าเภอเมืองล าปางในการลงทุนกับกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว โดยสุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดล าปางที่เคยลงทุนใน
กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว จ านวน 300 ตัวอย่าง วิเคราะห์โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา สถิติร้อยละ และการแจกแจงความถี่ ผลการศึกษาพบว่า ด้านพฤติกรรมการลงทุนใน
กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว มีระดับความรู้ความเข้าใจน้อยด้านการ
ลงทุน โดยมีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ 1 – 5 ปี ส่วนใหญ่ประเภทกองทุนที่ลงคือกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว (LTF) มากกว่ากองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) วัตถุประสงค์ที่ลงทุนคือ เพ่ือ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับทางภาษีอากร และสมารถยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งเพ่ือเพ่ิมโอกาสที่
จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาวจากการลงทุน 

พัฒนี ทองพึง (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพ่ือวัยเกษียณอายุ : 
กรณีศึกษาเฉพาะครูโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร การวิจัยเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพ่ือ
วัยเกษียณอายุมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1 ความรู้ ความเข้าใจ และการรับรู้ที่มีต่อการวางแผนทาง
การเงินเมื่อยามเกษียณอายุของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผน
ทางการเงินเมื่อยามเกษียณอายุของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเรียงล าดับความส าคัญ
ของปัจจัย 3 ค้นหารูปแบบการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมกับครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ก่อนวัยเกษียณอายุ จ านวนตัวอย่างทั้งหมด 534 ตัวอย่าง จาก 49 เขต 436 โรงเรียน ด้วยวิธีการสุ่ม
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ตัวอย่างแบบง่าย ข้อมูลที่เก็บได้คิดเป็นร้อยละ 100 จากการค านวณตัวอย่างทั้งหมดสถิติที่ใช้ในการ
วิจัยประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบทางการวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ระดับ
ต าแหน่งครูช านาญการ(คศ.2) มีครอบครัวแล้ว ขนาดครอบครัว 3-5 คน คู่สมรสรับราชการ ปัจจัย
ด้านรูปแบบการออม พบว่า รูปแบบการออมที่ส าคัญ คือ เงินบ าเหน็จบ านาญเลี้ยงชีพข้าราชการ 
(กบข) การลงทุนในเงินฝากธนาคาร การลงทุนหุ้นสหกรณ์ ปัจจัยด้านความพร้อมพบว่า ส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินเมื่อยามเกษียณอายุมีการรับรู้  ข้อมูลข่าวสาร
ทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ การเมือง การตลาด และการลงทุนเป็นประจ า 

ปัทมา โกเมนท์จ ารัส (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของครัวเรือนในเขต
กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออมของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยท าการศึกษาในด้านของรูปแบบของการออม ปริมาณเงินออม และ
จุดมุ่งหมายในการออม 2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินออมโดยเป็นการศึกษาเชิง
ปริมาณ ใช้การวิเคราะห์เชิงส ารวจ ด้วยแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติขั้นพ้ืนฐาน และการทดสอบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการออมโดยใช้ค่าสถิติ
ไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกรูปแบบการออมในรูปของเงินฝากธนาคารมากที่สุด 
รองลงมาคือ การซื้อประกันชีวิต สลากออมสิน สลาก ธกส และในรูปของหุ้นตลาดหลักทรัพย์ 
ตามล าดับ จุดมุ่งหมายในการออมที่ส าคัญที่สุดคือ การออมเพ่ือเป็นทุนในอนาคต เพ่ือใช้จ่ายในยาม
ฉุกเฉิน เพ่ือไว้ใช้ในยามชราเพื่อช่วยให้ฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคง เพ่ือซื้อสินทรัพย์ถาวร เพื่อซื้อรถยนต์ 
เพ่ือซื้อเครื่องประดับและทองค า เพื่อลดหย่อนภาษี เพ่ือเป็นหลักประกันในการกู้ยืม และเพ่ือต้องการ
ดอกเบี้ย ตามล าดับ  

เนษพร นาคสีเหลือง (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเพ่ือเตรียมความพร้อมการ
เกษียณอายุของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วย สถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน และสถิติ
ไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการออมที่มีผลต่อรูปแบบการออมเพ่ือเตรียมความ
พร้อมการเกษียณอายุของพนักงานธนาคารกรุงเทพจ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ โดยปัจจัยด้าน
อัตราผลตอบแทนมีผลต่อรูปแบบการออมประเภทเงินฝาก และรูปแบบการออมประเภทอ่ืน ๆ ปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจมีผลต่อการออมในรูปแบบอ่ืน ๆ ปัจจัยด้านทัศนคติการออมทีผลต่อรูปแบบการออม
ประเภทเงินฝาก ตราสารทุน และรูปแบบการออมประเภทอ่ืน ๆ และปัจจัยด้านการยอมรับความ
เสี่ยงมีผลต่อรูปแบบการออมประเภทตราสารหนี้ ตราสารทุน และรูปแบบการออมประเภทอ่ืน ๆ ที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 
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วิศิษฎ์ บิลมาส และ สุพิชชา โชติก าจร (2557) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบและพฤติกรรมการออม
ของครัวเรือนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
รูปแบบและพฤติกรรมการออมของครัวเรือนและปัจจัยที่ก าหนดปริมาณเงินออมของครัวเรือน โดย
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามครัวเรือนตัวอย่างในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งสิ้น 400 
ครัวเรือน และในการศึกษาปัจจัยที่ก าหนดปริมาณเงินออมของครัวเรือนจะใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงเส้นตัวแปรที่ใช้อธิบายหลายตัว ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่หัวหน้าครัวเรือนเป็นเพศชาย 
มีอายุระหว่าง 45 – 54 ปี ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา/ปวช./ปวส. ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม โดยส่วนใหญ่ครัวเรือนมีผู้ที่ไม่มีรายได้จ านวน 1 คน และมีรายได้รวมทั้งหมดอยู่ในช่วง 
300,001 – 450,000 บาทต่อปี รูปแบบและพฤติกรรมการออมของครัวเรือนส่วนใหญ่จะออมเงินใน
รูปแบบที่ดิน คิดเป็นร้อยละ 31.25 รองลงมาในรูปแบบของฝากกับธนาคารพาณิชย์ คิดเป็นร้อยละ 
73.50 ออมกับธนาคารออมสิน คิดเป็นร้อยละ 39.25 ออมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรคิดเป็นร้อยละ 40 ออมในรูปแบบของทองค า คิดเป็นร้อยละ 12 .75 และออมในรูปแบบ
ประกันชีวิตคิดเป็นร้อยละ 55 ปัจจัยที่ก าหนดปริมาณเงินออมของครัวเรือน ได้แก่ อายุของหัวหน้า
ครัวเรือนซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันรองลงมาได้แก่ จ านวนผู้ พ่ึงพิงในครัวเรือน โดย
ความสัมพันธ์กับจ านวนเงินออมของครัวเรือนในทิศทางตรงกันข้าม รายได้ของครัวเรือน และมูลค่า
ทรัพย์สินของครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับจ านวนเงินออมของครัวเรือนในทิศทางเดียวกัน 

ปิยพร อ ามสุทธิ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของ
พนักงานเงินเดือนประจ าในกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาปัจจัยของตัวแปรต้นคือ ส่ วนประสมทาง
การตลาด ผลตอบแทน ความน่าเชื่อถือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม และภาพลักษณ์ของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ตัวแปรตามคือ การตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวของพนักงานเงินเดือนประจ าในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานเงิน เดือน
ประจ า จ านวน 400 คน โดยการใช้การแจกแจงแบบสอบถามเพ่ือรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม
ที่ได้จัดเตรียมไว้ วิธีการทางสถิติได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions) ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 31 – 40 ปีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20 ,000 – 30,000 บาท 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ผลตอบแทน ความน่าเชื่อถือของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม และภาพลักษณ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

ทรรศวรรณ จันทร์สาย (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม 
RMF และ LTF กับ บลจ.บั วหลวง กรณีศึกษาลูกค้าที่ ลงทุนผ่ านธนาคารกรุง เทพในเขต
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กรุงเทพมหานคร การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุน
ในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) และ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) กับ บลจ.บัวหลวงผ่าน
ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ ลูกค้าของธนาคารที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนใน
กองทุน RMF และ LTF สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนา (ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน) และสถิติเชิงอนุมาน (การทดสอบด้วยค่าสถิติที การทดสอบด้วยค่าสถิติเอฟ และ
การหาความสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุระหว่าง 26 – 35 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง 20,000 – 60,000 บาท ใช้บริการกับธนาคารกรุงเทพ 2 บริการ คือ ใช้
บริการในนามส่วนบุคคลทั้งที่ส านักงานใหญ่และสาขาเป็นลูกค้าของธนาคาร 10 ปีขึ้นไป ใช้บริการ
หลายธนาคารแต่ใช้ธนาคารกรุงเทพเป็นหลัก วัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการลงทุนก็คือเพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการหัดลดหย่อยภาษี รองลงมาได้แก่เพ่ือหวังผลตอบแทนจากการลงทุน และเพ่ือเป็นการ
เก็บออมเพ่ืออนาคต ตามล าดับ ในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF ที่อยู่ในระดับมากได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการบริการและด้านภาพลักษณ์องค์กร ในการ
เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนจ าแนกตามข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ด้านกระบวนการด้านการบริการแตกต่างกัน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกันมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอ่าชีพต่างกันมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในทุกด้านยกเว้นด้านราคาแตกต่างกัน และผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีระดับรายได้แตกต่างกันมีความคิดเห็นในด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05 

เจน จงจันสี (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออม
แห่งชาติ กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จากข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม จ านวน 400 ตัวอย่าง 
แล้วน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงโลจิท (Logit 
Regression Analysis) โดยแบ่งเป็นผู้ที่ตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ จ านวน 
200 ตัวอย่าง และผู้ที่ตัดสินใจไม่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ จ านวน 200 ตัวอย่าง 
ในช่วงเดือนกุมพาพันธ์ 2559 จากการประมวลผลจากแบบสอบถามพบว่า ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 33 ปี รายได้เฉลี่ย 14 ,977 บาทต่อเดือน โสด ระดับการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรี มีอาชีพค้าขาย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออม
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แห่งชาติมากที่สุดคือการได้รับผลตอบแทนจากกองทุน มีเงินไว้ใช้ตอนเกษียณอายุ และได้รับเงิน
สมทบจากรัฐบาล ตามล าดับ 

ซานียะฮ์ ช่างวัฒนากุล (2559), อ้างจาก เสกสรร ศุภแสง (2536) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนจังหวัดสตูล โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล จ านวน 400 ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณาโดยอัตราส่วนร้อยละ และการแจกแจงความถี่ 
และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดย Ordinal logistic regression และ Multinomial logistic 
regression โดยปัจจัยที่น ามาศึกษาคือปัจจัยทางเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมภาคครัวเรือน 
ปัจจัยที่น ามาศึกษาได้แก่ 1.รายได้ 2.ทรัพย์สิน 3.ผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ย 4.ปริมาณเงินใน
ระบบเศรษฐกิจ 5.อัตราเงินเฟ้อ 6.ภาษี 7.การบริโภค 8.จ านวนสาขาของสถาบันการเงิน 9.จ านวน
ประชาชากร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออม ได้แก่ 
ภาระหนี้สิน ส่วนรายได้ รายจ่าย ระยะเวลาในการได้รับผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ และอัตรา
ผลตอบแทนนั้นไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออม เนื่องมาจากเมื่อมีรายได้ประชาชนก็จะน า
รายได้ที่ได้รับมาจับจ่ายใช้สอย เงินส่วนที่เหลือจากการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจ าวันจะน ามาช าระ
หนี้สินที่มีอยู่ในปัจจุบันจึงไม่มีเงินเหลือที่จะออม ผู้ที่ไม่มีหนี้สินหรือผู้ที่มีเงินเหลือจากการช าระหนี้สิน
เท่านั้นจึงจะมีเงินเหลือออม  

ภัทราวลัย ทับทอง (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด มหาชน วัตถุประสงค์ของ
การศึกษาในครั้งนี้ คือ เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล แลปัจจัยด้านความรู้ในการลงทุนที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  ได้แก่ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่เชิงอนุมานประกอบด้วย T- test การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) และการเปรียบเทียบเชิงซ้อนด้วยวิธี Fisher’s Least Significant 
Different (LSD) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 – 
33 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 
บาท ระยะเวลาในการท างาน 6- 10 ปี จ านวนเงินที่ลงทุนในกองทุน LTF โดยเฉลี่ยต่อปี ต่ ากว่าหรือ
เท่ากับ 10,000 บาท ซึ่งส่วนใหญ่รับความเสี่ยงได้ในระดับปลานกลาง มีเป้าหมายในการลงทุนเพ่ือ
ลดหย่อนภาษี และการมีเงินออมในอนาคต อยู่ในระดับมากที่สุด  ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า 
จากการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล อายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาในการท างาน 
และจ านวนเงินที่ลงทุน ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุน LTF แตกต่างกัน 
ส่วนปัจจัยด้านความรู้ในการลงทุน พบว่า การตระหนักถึงความเสี่ยในการลงทุนมีอิทธิพลต่ อการ
ตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุน LTF แตกต่างกัน 
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มงคลชัย จ ารูญ (2560) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออมเงินในกองทุนการออมแห่งชาติของ
แรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1 ลักษณะการออม
และการลงทุนของแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร 2 วินัยทางการเงินของแรงงานนอกระบบใน
กรุงเทพมหานคร 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออมเงินในกองทุนการออมแห่งชาติ และ 4 ปัจจัยที่มี
ผลต่อจ านวนเงินออมในกองทุนการออมแห่งชาติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
สมการถดถอยโลจิสติกส์ และใช้สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกการออมแบบเงินฝากประจ ามากที่สุด รองลงมาได้แก่การท า
ประกันชีวิต และการลงทุนในทองค า เพชร อัญมณี มีวินัยด้านการออมวินัยด้านการใช้จ่าย และวินัย
ทางการเงินรวมอยู่ในระดับปานกลาง และพบว่าจ านวนสมาชิกในครอบครัว วินัยด้านการออมและ
วินัยทางการเงินรวม มีผลทางบวกต่อการตัดสินใจออมเงินในกองทุนการออมแห่งชาติ ส่วนกลุ่มอายุ 
36 – 45 ปี มีผลทางลบต่อการตัดสินใจออมเงินในกองทุนการออมแห่งชาติ นอกจากนี้ยังพบว่าระดับ
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี และ จ านวนสมาชิกในครอบครัว มีผลทางลบต่อจ านวนเงินออมใน
กองทุนการออมแห่งชาติ ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ไกรวิชญ์ ประชุมพันธ์ และคณะ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของ
ผู้บริโภคเพ่ือใช้จ่ายในอนาคตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ด้วยวิธีการส ารวจ (Survey Research 
Method) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และส่วนการทดสอบ
สมมติฐานนั้นใช้การพิสูจน์ความแตกต่างแบบ T-test,F-test และวิเคราะห์การถดถอยด้วยสถิติ 
Multiple Linear Regression Analysis ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมของผู้บริโภค
เพ่ือใช้จ่ายในอนาคต ประกอบด้วย อัตราดอกเบี้ย โอกาสในการลงทุน จ านวนสาขาของสถาบัน
การเงิน การโฆษณาและสิ่งจูงใจ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออม เพ่ือใช้จ่ายในอนาคต อาจ
เนื่องมาจากว่าประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เห็นว่าในปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยในการออมยังมีน้อย
เกินไปจึงเก็บเงินสดได้กับตัวเองและยังไม่ตัดสินใจในการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือเก็งก าไรในตอนนี้ 
ถึงแม้ว่าจะมีการรับรู้การโฆษณาและสิ่งจูงใจก็ตามทีในขณะที่ปัจจัยด้านรายได้ และด้านค่าใช้จ่าย มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมเพ่ือใช้จ่ายในอนาคต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05  
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ตารางท่ี 2.1 สรุปผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อกับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย (ต่อ) 

ชื่อผู้แต่ง (ปี) เรื่อง ตัวแปรต้น ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ผลการศึกษาที่ได้ 
อรนุช เชาว์สุวรรณกิจ 
(2550) 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการออมของ
ครัวเรือนไทย 

พฤติกรรมการออมของ
ครัวเรือนไทย 

-รายได้ถาวรของ
ครัวเรือน  
-รายได้ชั่วคราวของ
ครัวเรือน          
-ขนาดของครัวเรือน 
-อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจ า 12 เดือน  
-อัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐาน 

วิเคราะห์โดยใช้สมการ
ถดถอยเชิงเส้นตรง 
(Multiple Linear 
regression) 

พฤติกรรมการออมของ
ครัวเรือนไทยกับรายได้
ถาวรของครัวเรือน 
รายได้ชั่วคราวของ
ครัวเรือน และอัตรา
ผลตอบแทนเงินฝาก
ประจ า 12 เดือนโดย
เฉลี่ย มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน ส่วน
ขนาดของครัวเรือนโดย
เฉลี่ย และอัตราเงินเฟ้อ
พ้ืนฐานมีความสัมพันธ์
กันกับปริมาณการออม
ของครัวเรือนไทยใน
ทิศทางตรงกันข้าม 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) สรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อกับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย  
ชื่อผู้แต่ง (ปี) เรื่อง ตัวแปรต้น ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ผลการศึกษาที่ได้ 

วิมลรัตน์ ศรีรัตนกูล 
(2550) 

ปัจจัยที่มีผลต่อการออม
ในระบบธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย 

- ปริมาณเงินฝาก
ประจ าในระบบ
ธนาคารพาณิชย์ 
- ปริมาณเงินฝาก
ออมทรัพย์ในระบบ
ธนาคารพาณิชย์ 

- ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติ 
- ส่วนต่างระหว่างอัตรา
ดอกเบี้ยต่ าสุดของเงินฝาก
ประจ า กับอัตราดอกเบี้ย
สูงสุดของเงินฝากออม
ทรัพย์ 
- ราคาทองค าแท่ง 
- ระดับเงินเฟ้อ 

- สถิติขั้นพ้ืนฐาน  
- สมการถดถอย
เชิงซ้อน (Multiple 
Linear Regressions) 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผล
ต่อปริมาณเงินฝากออมใน
ระบบธนาคารพาณชิย์มาก
ที่สุดคือ ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติ รองลงมา คือ 
ราคาทองค าแท่ง ซึง่มี
ความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกับปริมาณเงินฝากออม
ทรัพย์ ส่วนผลตา่งระหว่าง
อัตราผลตอบแทนต่ าสุดของ
เงินฝากประจ ากับอัตรา
ผลตอบแทนสูงสุดของเงิน
ฝากออมทรัพย์ และระดับ
เงินเฟ้อนั้นมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกันขา้มกับ
ปริมาณเงินฝากออมทรัพย์ 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) สรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อกับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย  
ชื่อผู้แต่ง (ปี) เรื่อง ตัวแปรต้น ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ผลการศึกษาที่ได้ 

ศิริอรุณ อนันตวิรุฬห์ 
(2550) 

พฤติกรรมการออมเพ่ือ
การเตรียมเกษียณอายุ
ของลูกจ้างสถาน
ประกอบการเอกชน
ขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานคร 

การออมเพ่ือการเตรียม
เกษียณอายุของลูกจ้าง
สถานประกอบการ
เอกชนขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานคร 

- ปัจจัยส่วนบุคคล 
- ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

- สถิติพรรณนา  
- สถิติพ้ืนฐาน  
- สถิติเชิงอนุมาน 

 รูปแบบการออมของ
กลุ่มตัวอย่างมี 2 แบบ
คือการออมแบบบังคับ
กับกองทุนประกันสังคม 
และแบบสมัครใจ การ
ออมแบบสมัครใจร้อย
46.25 เป็นสมาชิก
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
และร้อยละ 58.50 มี
การออมแบบสมัครใจ
ในรูปแบบอื่น 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) สรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อกับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย  

ชื่อผู้แต่ง (ปี) เรื่อง ตัวแปรต้น ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ผลการศึกษาที่ได้ 
ภูวสิทธิ์ สินไชยกิจ 
(2550) 

รูปแบบการออมภาค
ครัวเรือนในเขตเมือง
และชนบทจังหวัด
เชียงใหม่ 

เงินออมของ
ครัวเรือน 

- รายได้จากการท างาน  
- รายได้จากสินทรัพย์ 
- หนี้สินในครัวเรือน  
- จ านวนผู้พ่ึงพิงใน
ครัวเรือน 

สมการถดถอย
เชิงซ้อน (Multiple 
Linear 
Regressions) 

รูปแบบการออมของครัวเรือน
นั้นพบว่าหัวหน้าครัวเรือนใน
เขตเมืองส่วนใหญ่ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว นิยมน าเงินมาฝาก
ไว้กับธนาคารพาณิชย์สูงสุด 
เนื่องจากสะดวกในการติดต่อ
และมีความมั่นคง รองลงมา
นิยมท าประกันชีวิตเนื่องจาก
ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ 
นอกจากดอกเบี้ย เช่น มี
ประกันสุขภาพ ส่วนครัวเรือน
ในเขตชนบท อาชีพส่วนใหญ่มี
อาชีพเกษตรกร นิยมฝากเงินไว้
กับธนาคารออมสิน 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) สรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อกับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย  
ชื่อผู้แต่ง (ปี) เรื่อง ตัวแปรต้น ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ผลการศึกษาที่ได้ 

เขมมิกา เพ็ชรุจิ  
(2553) 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ปริมาณเงินฝากของ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

ปริมาณเงินฝาก
ทั้งหมดของธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

- อัตราเงินฝาก
ดอกเบี้ยประจ า 
- อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 
- จ านวนสาขาท้ังหมด
ของธนาคารกสิกรไทย 
- รายได้ประชาชาติ 
- อัตราผลตอบแทน
สินทรัพย์เสี่ยงของ
ตลาดทุน 

สมการถดถอย
เชิงซ้อน (Multiple 
Linear 
Regressions) 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 
ปี เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะสง่ผลให้
ปรมิาณเงินฝากของธนาคาร
กสิกรไทยมีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มข้ึน 0.00544 อย่างมี
นัยส าคัญ อัตราเงนิเฟ้อ เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 1 จะส่งผลให้ปริมาณ
เงินฝากของธนาคารกสิกรไทย
เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 
0.4693 อย่างมีนัยส าคัญ 
จ านวนสาขาของธนาคารกสิกร
ไทย รายได้ประชาชาติต่อหัว 
และผลต่อแทนของสินทรัพย์
เสี่ยงของตลาดทนุ ไมส่ามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณเงินฝาก 



 
 

37 
  

 

ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) สรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อกับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย  
ชื่อผู้แต่ง (ปี) เรื่อง ตัวแปรต้น ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ผลการศึกษาที่ได้ 

นภาพร วรรณชนะ 
(2554) 

ปัจจัยที่มีผลต่อการออม
ภาคครัวเรือนปี 2541-
2552 

การออมภาคครัวเรือน - รายได้ของครัวเรือน 
- ค่าใช้จ่ายของ
ครัวเรือน 
- อัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากออมทรัพย์ 
- อัตราเงินเฟ้อ 

สมการถดถอยเชิงซ้อน 
(Multiple Linear 
Regressions) 

รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของครัวเรือน 
และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ มีค่า Sig เท่ากับ 
0.016, 0.050 และ 0.044 
ตามล าดับ แสดงได้วา่รายได้
เฉลี่ยของครัวเรือน ค่าใช้จ่าย
ของครัวเรือน และอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์มี
ความสัพพนัธ์กับปริมาณการ
ออมภาคครัวเรือนอย่างมี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 แต่อัตราเงินเฟ้อซึ่งมีค่า 
Sig เท่ากับ 0.205 ไม่มี
ความสัมพันธ์กับปริมาณเงิน
ออมภาคครัวเรือน 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) สรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อกับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย  
ชื่อผู้แต่ง (ปี) เรื่อง ตัวแปรต้น ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ผลการศึกษาที่ได้ 

จุฑามาศ สมบุณยะ
วิโรจน ์(2555) 

กองทุนการออม
แห่งชาติ (กอช).กับ
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจของประเทศ
ไทย 

ระบบการจ่ายเงินเข้า
และผลประโยชน์ที่
ประชาชนจะได้รับ 

- กลุ่มนักเรียนนักศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา 
- แรงงานนอกระบบ
ประเภทอ่ืน ๆ 

วิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative 
Research)  

ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง
มากกว่าร้อยละ 95 ไม่
รู้จักกองทุนการออม
แห่งชาติ ครัวเรือนยังมี
รายได้น้อยจึงไม่สนใจ
ออมเงินในกองทุนการ
ออมแห่งชาติ และ
ประชาชนในกลุ่มนี้ไม่
สนใจลงทุนกองทุน
ประกันสังคมมาตรา 40 
และกองทุนรวมเพ่ือการ
เลี้ยงชีพ (RMF) 
เนื่องจากมีรายได้ไม่
แน่นอนและไม่ได้ใช้สิทธิ
ลดหย่อนในการเสียภาษี 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) สรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อกับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย  
ชื่อผู้แต่ง (ปี) เรื่อง ตัวแปรต้น ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ผลการศึกษาที่ได้ 

กัญญารัตน์ วงษช์มภู 
(2554) 

การเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการออมและ
รูปแบบการออม ของ
กลุ่มพนักงานสถาบัน
การเงินและกลุ่ม
ข้าราชการในจงัหวัด
อุดรธาน ี

การออมและรูปแบบการ
ออม ของกลุ่มพนักงาน
สถาบนัการเงินและกลุ่ม
ข้าราชการในจงัหวัด
อุดรธาน ี

- พฤติกรรมการออม
และการลงทุนทาง
การเงิน 
- ปัจจัยที่ก าหนดการ
ออมเงินและการลงทุน
ทางการเงิน 

สถิติพื้นฐาน  
สถิติเชิงอนุมาน 

ทั้งสองกลุ่มเลือกที่ออมเงิน
มากกว่าลงทนุทางการเงินซึง่
กลุ่มข้าราชการจะออมเงินใน
รูปแบบฝากออมทรัพย์ 
รองลงมาฝากแบบสหกรณ์
ออมทรัพย์ ส่วนกลุ่ม
พนักงานสถาบันการเงนิจะมี
การลงทุนทางการเงิน
มากกว่ากลุ่มข้าราชการ ซึ่ง
กลุ่มสถาบนัการเงินจะลงทนุ
ในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
มากที่สุด รองลงมาซื้อ
ประกันชีวติ ส่วนกลุ่ม
ข้าราชการจะลงทนุใน
กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการมากทีสุ่ด 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) สรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อกับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย  

ชื่อผู้แต่ง (ปี) เรื่อง ตัวแปรต้น ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ผลการศึกษาที่ได้ 
เดือนรุ่ง ช่วยเรือง 
(2555) 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการออมของ
ภาคครัวเรือนในชุมชน
เกาะเปียะ จังหวัดตรัง 

การออมของภาค
ครวัเรือน 

- รายได ้
- ค่าใช้จ่าย 
- สินทรัพย์ 
- อัตราผลตอบแทน 

- สถิติร้อยละ 
- การแจกแจงความถี่ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการออม
ภาคครัวเรือน คือ รายได้ 
ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และ
ผลตอบแทน (ดอกเบี้ยเงิน
ฝาก เงินปันผล) เมื่อ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการ
ออมระหว่างออมทรัพย์ มี
พฤติกรรมออมก่อนจ่าย 
และฝากประจ าทุก ๆ 
เดือน มีวัตถุประสงค์ใน
การออมเพ่ือเป็นมรดกให้
ลูกหลานและเพ่ือขอ
สินเชื่อในอนาคต 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) สรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อกับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย  
ชื่อผู้แต่ง (ปี) เรื่อง ตัวแปรต้น ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ผลการศึกษาที่ได้ 

กรรณิการ์ จะกอ 
(2555) 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มี
ผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณ
เงินฝากของธนาคาร
พาณิชย์ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

ปริมาณเงินฝาก - อัตราเงินเฟ้อ 
- อัตราดอกเบี้ย 
- ค่าเงินบาท 
- ดัชนีราคาผู้บริโภค 
- ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ  

สมการถดถอยเชิงซ้อน 
(Multiple Linear 
Regressions) 

พบว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค อัตรา
ดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยและค่าเงิน
บาทมีความสมัพันธ์กับปริมาณเงิน
ฝากของธนาคารพาณิชย์ท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญ ที่
ระดับนัยส าคญั 0.05 โดยดัชนี
ราคาผู้บริโภค อัตราดอกเบี้ยและ
ค่าเงินบาท มีความสัมพันธ์ทิศทาง
เดียวกับปรมิาณเงินฝากของ
ธนาคารพาณิชย์ท่ีจะทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และอัตราเงินเฟ้อมีความสัมพันธ์
ในทิศทางตรงกันช้ามกับปริมาณ
เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) สรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อกับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย  
ชื่อผู้แต่ง (ปี) เรื่อง ตัวแปรต้น ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ผลการศึกษาที่ได้ 

วศิน อินทรผูก  
(2555) 

ปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาดบริการที่มีผล
ต่อการตัดสินใจของ
ลูกค้าในอ าเภอเมือง
ล าปางในการลงทุนกับ
กองทุนรวมเพ่ือการ
เลี้ยงชีพหรือกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว 

การตัดสินใจของลูกค้า
ในอ าเภอเมืองล าปางใน
การลงทุนกับกองทุน
รวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ
หรือกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว 

- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได้ต่อเดือน 
- ผลิตภัณฑ์ 
- ด้านราคา 
- ด้านการจัดจ าหน่าย 
- ด้านบุคคล 
- ด้านลักษณะทาง
กายภาพ 
- ด้านกระบวนการ 

- สถิติเชิงพรรณนา 
- สถิติร้อยละ 
- การแจกแจงความถี่ 
 

ด้านพฤติกรรมการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว มี
ระดับความรู้ความเข้าใจน้อย
ด้านการลงทุน โดยมี
ประสบการณ์การลงทุนใน
หลักทรัพย์ 1 – 5 ปี สว่นใหญ่
ประเภทกองทนุที่ลงคือกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว (LTF) 
มากกว่ากองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ (RMF) วัตถุประสงค์ที่
ลงทุนคือ เพื่อผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับทางภาษีอากร และสมารถ
ยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับ
หนึ่งเพื่อเพิ่มโอกาสท่ีจะได้รับ
ผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะ
ยาวจากการลงทุน 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) สรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อกับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย  
ชื่อผู้แต่ง (ปี) เรื่อง ตัวแปรต้น ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ผลการศึกษาที่ได้ 

พัฒนี ทองพึง 
(2555) 

การวางแผนการเงินส่วน
บุคคลเพื่อวัยเกษียณอายุ 
: กรณีศึกษาเฉพาะครู
โรงเรียนสังกัด 
กรุงเทพมหานคร 

รูปแบบการ
วางแผนทาง
การเงินที่เหมาะสม
กับครูโรงเรียน
สังกัด
กรุงเทพมหานคร
ก่อนวัยเกษียณอายุ 

- คุณลักษณะส่วนบุคคล 
-รูปแบบการวางแผนทาง
การเงินเพ่ือวัยเกษียณอายุ 
- ความพร้อมในการเตรียม
ตัวเพ่ือวัยเกษียณ 

- สถิติเชิงพรรณนา 
- สถิติเชิงอนุมาน 
- สมการถดถอย
เชิงซ้อน (Multiple 
Linear 
Regressions) 

ปัจจัยด้านคณุลักษณะกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ระดับต าแหน่งครูช านาญการ
(คศ.2) มีครอบครัวแล้ว ขนาด
ครอบครัว 3-5 คน คู่สมรสรับ
ราชการ ปัจจัยด้านรูปแบบการ
ออม พบว่า รูปแบบการออมที่
ส าคัญ คือ เงินบ าเหน็จบ านาญ
เลี้ยงชีพข้าราชการ (กบข) การ
ลงทุนในเงินฝากธนาคาร การ
ลงทุนหุ้นสหกรณ์ ปัจจัยด้าน
ความพร้อมพบว่า ส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักับปัจจัยทีส่่งผลต่อ
การวางแผนทางการเงินเมื่อยาม
เกษียณอายมุีการรับรู้ ข้อมลู
ข่าวสารทางด้านการเงิน 
เศรษฐกิจ การเมือง การตลาด 
และการลงทุนเป็นประจ า 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) สรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อกับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย  
ชื่อผู้แต่ง (ปี) เรื่อง ตัวแปรต้น ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ผลการศึกษาที่ได้ 

ปัทมา โกเมนท์จ ารัส 
(2556) 

ปัจจัยที่มีผลต่อการออม
ของครัวเรือนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ปริมาณเงินออมต่อ
เดือน 

- เพศ 
- อายุ 
- สถานภาพสมรส 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได้ต่อเดือน 
- รายจ่ายต่อเดือน 
- จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว 

-สถิติขั้นพ้ืนฐาน 
-สถิติไคสแควร์  

กลุ่มตัวอย่างเลือกรูปแบบการ
ออมในรูปของเงนิฝากธนาคาร
มากที่สุด รองลงมาคือ การซ้ือ
ประกันชีวิต สลากออมสิน 
สลาก ธกส และในรูปของหุ้น
ตลาดหลักทรัพย์ ตามล าดับ 
จุดมุ่งหมายในการออมที่ส าคัญ
ที่สุดคือ การออมเพื่อเป็นทุนใน
อนาคต เพื่อใช้จ่ายในยาม
ฉุกเฉิน เพือ่ไว้ใช้ในยามชราเพื่อ
ช่วยให้ฐานะทางเศรษฐกิจ
ม่ันคง เพื่อซ้ือสนิทรัพย์ถาวร 
เพื่อซ้ือรถยนต์ เพื่อซื้อ
เครื่องประดับและทองค า เพื่อ
ลดหย่อนภาษี เพื่อเป็น
หลักประกนัในการกู้ยืม และ
เพื่อต้องการดอกเบี้ย ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) สรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อกับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย  
ชื่อผู้แต่ง (ปี) เรื่อง ตัวแปรต้น ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ผลการศึกษาที่ได้ 

เนษพร นาคสีเหลือง 
(2557)                                    

ปัจจัยที่มีผลต่อการออม
เพ่ือเตรียมความพร้อม
การเกษียณอายุของ
พนักงานธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) 

รูปแบบการออมเพ่ือ
เตรียมความพร้อม
การเกษียณอายุ 

- ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 
- พฤติกรรมการออม 
- ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ออม 
- รูปแบบการออม 

- สถิติเชิงพรรณนา 
- สถิติไคสแควร์ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการออมทีม่ีผลต่อ
รูปแบบการออมเพื่อเตรยีมความ
พร้อมการเกษียณอายุของพนักงาน
ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ โดยปัจจัยด้านอัตรา
ผลตอบแทนมีผลต่อรูปแบบการออม
ประเภทเงินฝาก และรูปแบบการ
ออมประเภทอื่น ๆ ปัจจัยดา้น
เศรษฐกิจมผีลต่อการออมในรูปแบบ
อื่น ๆ ปัจจัยด้านทัศนคติการออมที
ผลต่อรูปแบบการออมประเภทเงิน
ฝาก ตราสารทุน และรปูแบบการ
ออมประเภทอื่น ๆ และปัจจัยด้าน
การยอมรับความเสี่ยงมผีลต่อ
รูปแบบการออมประเภทตราสารหนี้ 
ตราสารทุน และรูปแบบการออม
ประเภทอื่น ๆ ท่ีระดับนยัส าคญั 
0.05 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) สรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อกับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย  
ชื่อผู้แต่ง (ปี) เรื่อง ตัวแปรต้น ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ผลการศึกษาที่ได้ 

วิศิษฎ์ บิลมาส 
 (2557) 

รูปแบบและพฤติกรรม
การออมของครัวเรือน
ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

เงินออมของ
ครัวเรือน 

- ปัจจัยที่ก าหนดปริมาณ
เงินออมของครัวเรือน 
- รูปแบบและพฤติกรรม
การออมของครัวเรือน 

สมการถดถอยเชิงซ้อน 
(Multiple Linear 
Regressions) 

รูปแบบและพฤติกรรมการ
ออมของ ครัวเรือนส่วนใหญ่
จะออมเงินในรูปแบบการ
ฝากเงินกับธนาคารพาณชิย์ 
ออมกับธนาคารออมสิน 
ธกส. ออมทองค า การท า
ประกันชีวติ และทีด่ิน
ตามล าดับ ปัจจัยที่ก าหนด
ปริมาณเงินออม ได้แก่ อายุ
ของหัวหน้าครัวเรือน มี
ความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกับเงินออมของ
ครัวเรือนรองลงมาผู้พึ่งพิงใน
ครัวเรือน ซึ่งมีความสัมพันธ์
ในทิศทางตรงกนัข้ามกับ
จ านวนเงินออมของครัวเรือน 



 
 

47 
  

 

ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) สรุปผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อกับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย  
ชื่อผู้แต่ง (ปี) เรื่อง ตัวแปรต้น ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ผลการศึกษาที่ได้ 

ปิยพร อ ามสุทธิ์  
(2557) 

การตัดสินใจออมเงิน
ผ่านกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของพนักงาน
เงินเดือนประจ าใน
กรงุเทพมหานคร 

การตัดสินใจออมเงิน
ผ่านกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของพนักงาน
เงินเดือนประจ าใน
กรุงเทพมหานคร 

- ส่วนประสมทาง
การตลาด 
- ผลตอบแทน 
- ความน่าเชื่อถือของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวม 
- ภาพลักษณ์ของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวม 

สมการถดถอยเชิงซ้อน 
(Multiple Linear 
Regressions) 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ผลตอบแทน 
ความน่าเชื่อถือของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวม และ
ภาพลักษณ์ของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวม มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจออมเงิน
ผ่านการลงทุนกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) สรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อกับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย  
ชื่อผู้แต่ง (ปี) เรื่อง ตัวแปรต้น ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใชใ้นการวิจัย ผลการศึกษาที่ได ้

ทรรศวรรณ จันทร์สาย 
(2557) 

ปัจจัยที่สง่ผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวม RMF และ 
LTF กับ บลจ.บัวหลวง 
กรณีศึกษาลูกค้าที่
ลงทุนผ่านธนาคาร
กรุงเทพในเขต
กรุงเทพมหานคร 

การตัดสินใจเลือกลงทนุ
ในกองทุนรวม RMF 
และ LTF LTF กับ 
บลจ.บัวหลวง 
กรณีศึกษาลูกค้าที่
ลงทุนผ่านธนาคาร
กรุงเทพในเขต
กรุงเทพมหานคร 

- ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
- พฤติกรรมการลงทุน 
- ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด 
- เปรียบเทียบส่วน
ประสมทางการตลาด 
- เปรียบเทียบ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการลงทุน
กับการตัดสินใจ 

- สถิติเชิงพรรณนา 
- สติถิอนุมาน 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุระหว่าง 26 – 35 ปี สถานภาพโสด มี
การศึกษาระดับปรญิญาตรี อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน รายได้เฉลีย่ต่อเดือน ระหว่าง 
20,000 – 60,000 บาท ใช้บริการหลาย
ธนาคารแต่ใช้ธนาคารกรุงเทพเป็นหลัก 
วัตถุประสงค์ที่ส าคญัของการลงทนุก็คือเพื่อ
เป็นประโยชน์ในการหัดลดหย่อยภาษี 
รองลงมาได้แก่เพ่ือหวังผลตอบแทนจากการ
ลงทุน และเพื่อเป็นการเก็บออมเพื่ออนาคต 
ในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุน
รวม RMF และ LTF ที่อยู่ในระดับมากได้แก่ 
ด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ
บริการและด้านภาพลักษณ์องค์กร 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) สรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อกับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย  
ชื่อผู้แต่ง (ปี) เรื่อง ตัวแปรต้น ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ผลการศึกษาที่ได้ 

เจน จงจันสี  
(2558) 

ปัจจัยที่มีผลต่อการ
สมัครเป็นสมาชิก
กองทุนการออม
แห่งชาติ กรณีศึกษาใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

การตัดสินใจสมัครเป็น
สมาชิกกองทุนการออม
แห่งชาติ 

- ปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ 
- ปัจจัยด้านแรงจูงใจใน
การตัดสินใจสมัคร
กองทุนการออม
แห่งชาติ 
- ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ 

การวิเคราะห์ 
Logit Regression 
Analysis 

ปัจจัยที่มีผลต่อการ
สมัครเป็นสมาชิก
กองทุนการออม
แห่งชาติมากที่สุดคือ
การได้รับผลตอบแทน
จากกองทุน มีเงินไว้ใช้
ตอนเกษียณอายุ และ
ได้รับเงินสมทบจาก
รัฐบาล ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) สรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อกับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย  

ชื่อผู้แต่ง (ปี) เรื่อง ตัวแปรต้น ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ผลการศึกษาที่ได้ 
ซานียะฮ์ ช่างวัฒนากุล 
(2559) 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการออมของ
ประชาชนจังหวัดสตูล 

พฤติกรรมการออมของ
ประชาชนจังหวัดสตูล 

- ปัจจัยด้านลักษณะ
ประชากร 
- ปัจจัยด้านสังคม 
- ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 

สถิติเชิงพรรณนา 
สถิติเชิงปริมาณ 
(Ordinal logistic 
regression) 
การวิเคราะห์  
Multinomial logistic 
regression 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มี
ความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการออม 
ได้แก่ ภาระหนี้สิน ส่วน
รายได้ รายจ่าย 
ระยะเวลาในการได้รับ
ผลตอบแทน อัตราเงิน
เฟ้อ และอัตรา
ผลตอบแทนนั้นไม่มี
ความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการออม 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) สรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อกับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย  
ชื่อผู้แต่ง (ปี) เรื่อง ตัวแปรต้น ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ผลการศึกษาที่ได้ 

ภัทราวลัย ทับทอง 
(2560) 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว (LTF) ของ
พนักงานบริษัท แอด
วานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จ ากัด มหาชน 

การตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว (LTF) ของ
พนักงานบริษัท แอด
วานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จ ากัด มหาชน 

- ปัจจัยด้านบุคคล 
- ปัจจัยด้านความรู้ใน
การลงทุน 

- สถิติเชิงพรรณนา 
- สถิติเชิงอนุมาน 
- การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว 
- การเปรียบเทียบ
เชิงซ้อน 
 

จากการเปรียบเทียบปัจจัย
ส่วนบุคคล อายุ สถานภาพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ระยะเวลาในการท างาน 
และจ านวนเงินที่ลงทุน ที่
แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกลงทุนใน
กองทุน LTF แตกต่างกัน 
ส่วนปัจจัยด้านความรู้ใน
การลงทุน พบว่า การ
ตระหนักถึงความเสี่ยใน
การลงทุนมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกลงทุนใน
กองทุน LTF แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 2.1 สรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อกับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย (ต่อ) 
ชื่อผู้แต่ง (ปี) เรื่อง ตัวแปรต้น ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ผลการศึกษาที่ได้ 

มงคลชัย จ ารูญ  
(2560) 

ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจออมเงินใน
กองทุนการออมแห่งชาติ
ของแรงงานนอกระบบใน
กรุงเทพมหานคร 

- การตัดสินใจออม
เงินในกองทุนการ
ออมแห่งชาติ 
- จ านวนเงินที่ใช้
ออมในกองทุนการ
ออมแห่งชาติ 

- ปัจจัยส่วนบุคคล 
- วินัยทางการเงิน 

- สถิติเชิงพรรณนา 
- สถิติอนุมาน 
- สมการถดถอย
เชิงซ้อน (Multiple 
Linear Regressions) 

กลุ่มตัวอย่างเลือกการออมแบบเงินฝาก
ประจ ามากที่สุด รองลงมาได้แก่การท า
ประกันชีวติ และการลงทนุในทองค า เพชร 
อัญมณี มีวินัยด้านการออมวินัยด้านการใช้
จ่าย และวนิัยทางการเงินรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง และพบว่าจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว วินัยด้านการออมและวินัยทาง
การเงินรวม มีผลทางบวกต่อการตัดสินใจ
ออมเงินในกองทุนการออมแห่งชาติ สว่น
กลุ่มอายุ 36 – 45 ปี มีผลทางลบต่อการ
ตัดสินใจออมเงินในกองทุนการออม
แห่งชาติ นอกจากนี้ยังพบว่าระดับ
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี และ จ านวน
สมาชิกในครอบครัว มีผลทางลบต่อจ านวน
เงินออมในกองทุนการออมแห่งชาติ ณ 
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) สรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อกับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย  
ชื่อผู้แต่ง (ปี) เรื่อง ตัวแปรต้น ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ผลการศึกษาที่ได้ 

ไกรวิชญ์ ประชุมพันธ์ 
(2561) 

ปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการออมของ
ผู้บริโภคเพ่ือใช้จ่ายใน
อนาคตของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การออมของผู้บริโภค
เพ่ือใช้จ่ายในอนาคต
ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

- ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 
- ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ออม 

- สถิติเชิงพรรณนา 
- สมการถดถอย
เชิงซ้อน (Multiple 
Linear Regressions) 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออม
ของผู้บริโภคเพ่ือใช้จ่ายใน
อนาคต ประกอบด้วย 
อัตราดอกเบี้ย โอกาสใน
การลงทุน จ านวนสาขา
ของสถาบันการเงิน การ
โฆษณาและสิ่งจูงใจ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การออม ด้านค่าใช้จ่าย มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การออมเพ่ือใช้จ่ายใน
อนาคต อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05  
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2.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
    ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.3 กรอบแนวคิด 

1. ผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ย (INT) (หน่วย : 
เปอร์เซ็นต์) 

2. ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ (M1) (หน่วย : 
พันล้านบาท) 

3. เงินเฟ้อ (INF) (หน่วย : เปอร์เซ็นต์) 
4. ประกันชีวิต (OIC) (หน่วย : พันล้านบาท) 
5. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (PVD) (หน่วย : สิบล้าน

บาท) 
6. กองทุนประกันสังคม (SSO) (หน่วย : ร้อยล้าน

บาท) 
7. กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (GPF) 

(หน่วย : สิบล้านบาท) 
8. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) (หน่วย : บาท) 
9. กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) (หน่วย : 

บาท) 
10. กองทุนการออมแห่งชาติ (NSF)  

(หน่วย : บาท) 

 

การออมภาคครัวเรือน

ของประเทศไทย  

(หน่วย : พันล้านบาท) 



 
 

บทท่ี  3 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยหาค่าความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจกับพฤติกรรมการออมของภาคครัวเรือน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธี
ด าเนิน การวิจัยดังนี้ 
 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย โดยใช้
สถิติข้อมูลรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2561 รวมจ านวน 60 เดือน 

กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) คือ ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการออมภาคครัวเรือนของ
ประเทศไทย ในช่วงระยะเวลาเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2561 มีดังนี้ 

1. ผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ย (INT) (หน่วย: เปอร์เซ็นต์) 
2. ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ (M1) (หน่วย: พันล้านบาท) 
3. เงินเฟ้อ (INF) (หน่วย: เปอร์เซ็นต์) 
4. ประกันชีวิต (OIC) (หน่วย: พันล้านบาท) 
5. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (PVD) (หน่วย: สิบล้านบาท) 
6. กองทุนประกันสังคม (SSO) (หน่วย: ร้อยล้านบาท) 
7. กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (GPF) (หน่วย: สิบล้านบาท) 
8. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) (หน่วย: บาท) 
9. กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) (หน่วย: บาท) 
10. กองทุนการออมแห่งชาติ (NSF) (หน่วย: บาท) 

 

3.2  การรวบรวมข้อมูล 

      ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร งานวิจัย บทความที่เกี่ยวข้อง และเว็บไซต์ต่าง ๆ ซึ่งการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตของตัวค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์ (Parameters) ที่บ่งบอกลักษณะ
ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่น ามาใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท าการเก็บ
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รวบรวมข้อมูลโดยใช้สถิติข้อมูลของตัวแปรตาม (Y) และตัวแปรอิสระ (X) ทั้งหมดเป็นรายเดือน ตั้งแต่
เดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2561 รวมจ านวน 60 เดือน เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัย โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.1 ข้อมูลสถิติตัวแปรตามและตัวแปรอิสระที่น ามาใช้ในการวิจัย (ต่อ) 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) ข้อมูลสถิติตัวแปรตามและตัวแปรอิสระที่น ามาใช้ในการวิจัย  
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3.3  ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple 
Regression) 
3.3.1 ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ต้องมีระดับของมาตรวัดตัวแปรเป็นแบบช่วง (Interval 

Scale ขึ้นไป แต่อนุญาตให้ตัวแปรอิสระบางตัวมีมาตรวัดเป็น Norminal หรือ Ordinal เหล่านั้นเป็น
ตัวแปรหุ่นแล้วจึงท าการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ โดยใช้ตัวแปรหุ่นที่เกินขึ้นแทนตัวแปร
เดิมที่มีซึ่งตัวแปรมาตรวัดจะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ เรียงจากแย่สุดไปหาที่ดีสุด ดังนี้ 
        3.3.1.1. มาตรวัดนามบัญญัติ (Nominal Scale) คือ เป็นการก าหนดสัญลักษณ์หรือ
ตัวเลขขึ้นมาเพ่ือจ าแนกประเภทสิ่งของหรือคุณลักษณะต่าง ๆ ออกเป็นกลุ่ม แต่ไม่แสดงถึงปริมาณ
มากหรือน้อย ความสูงต่ า ไม่สามารถจัดล าดับก่อนหลังได้ และถ้าตั้งชื่อกลุ่มเป็นเลขก็ไม่สามารถน ามา
ค านวณได้ เช่น เพศแบ่งเป็นกลุ่มได้ 2 กลุ่ม คือ เพศชายและเพศหญิง ซึ่งสถิติที่ใช้กับมาตรวัดแบบ
นามบัญญัติ คือ ความถี่ ร้อยละ สัดส่วน และฐานนิยม 
        3.3.1.2 มาตรวัดอันดับ (Ordinal Scale) คือ มาตรวัดที่สามารถจัดล าดับก่อนหลังได้ 
เช่นการแบ่งวุฒิการศึกษาเป็น 3 กลุ่มคือ ประถม มัธยม และอุดมศึกษา ท าให้เราสามารถรู้ได้ว่า การ
เรียนมัธยม จะต้องผ่านการเรียนประถมมาก่อน สถิติที่น ามาใช้คือ เพ่ือหาค่าสูงกว่าหรือต่ ากว่า และ
เพ่ือทดสอบค่าความสัมพันธ์ 
        3.3.1.3 มาตรวัดเป็นแบบช่วง (Interval Scale) คือ มาตรวัดที่แบ่งตัวแปรออกเป็นกลุ่ม
และจัดล าดับได้ และช่วงการวัดจะมีระยะห่างที่เท่ากัน เช่น เกรด A B C D และF ที่แบ่งเป็นช่วง 
เท่า ๆ กัน  
        3.3.1.4 มาตรอัตราส่วน (Ratio Scale) คือ มาตรวัดที่สามารถสื่อความหมายออกมาได้
อย่างชัดเจนและข้อมูลทุกอย่างสามารถวัดเป็นตัวเลขได้ เช่น หาค่าเฉลี่ย หาสัดส่วน น้ าหนัก 
ระยะทาง ส่วนสูง อายุ ยอดขาย 

 3.3.2 ข้อมูลของตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม จะต้องสุ่มมาจากประชากรที่มีการแจกแจง
แบบปกติ ซึ่งข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบปกติจะสามารถน าข้อมูลนั้นมาแจกแจงความถี่ แล้วพบว่า
ข้อมูลส่วนใหญ่กระจายอยู่รอบ ๆ ค่าเฉลี่ยหรือต าแหน่งตรงกลาง ซึ่งสามารถตรวจสอบการแจกแจง
ข้อมูลของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ว่าการแจกแจงแบบปกติหรือไม่ โดยการพล็อต Histogram 
หาค่าความเบ้ (Skewness) และการทดสอบของ Lilliefors และถ้าข้อมูลของตัวแปรอิสระและตัว
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แปรตามไม่มีการแจกแจงแบบปกติ ต้องแปลงตัวแปรอิสระและตัวแปรตามให้มีการแจกแจงแบบปกติ
ซึ่งท าได้ดังนี้  

       3.3.2.1 การแจกแจงของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เป็นแบบเบ้ขวา จะท าการแปลง
ค่าตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เป็น logX, logY 

       3.3.2.2 ถ้าการแจกแจงของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เป็นแบบเบ้ซ้าย จะท าการ
แปลงค่า ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เป็น X2, Y2 

       3.3.2.3 ถ้าการแจกแจงของแต่ละตัวแปรอิสระและตัวแปรตามยังไม่มีการแจกแจงแบบ
ปกติให้แปลงค่าตัวแปรอิสระและตัวแปรตามโดยวิธีอัตราการเจริญเติบโต หรือ P1-P0 

                     P0 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1 สูตรอัตราการเจริญเติบโต (Growth Rate Formula) 

ที่มา : WallstreeMojo. 
 
3.3.3 ตัวแปรอิสระแต่ละตัวต้องเป็นอิสระต่อกัน ถ้าตัวแปรอิสระแต่ละตัวไม่เป็นอิสระต่อกัน

จะเกิดปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นของตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) คือ ปัญหาที่ตัวแปรอิสระมี
ความสัมพันธ์กันเองเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้เพราะถ้าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเองมากเกินไป
ซึ่งจะท าให้ผลการทดสอบสถิติค่า ƒ และค่า t ไม่สอดคล้องกัน พิจารณาดูนัยส าคัญ (Sig.) ของสถิติ ƒ 
ในตาราง ANOVA กับสถิติค่านัยส าคัญ (Sig.) ของสถิติ t ในตาราง coefficients หากเกิดปัญหา 
Multicollinearity สถิติ t จะไม่มีนัยส าคัญ ถึงแม้ว่าสถิติค่า ƒ ในตาราง ANOVA ค่า (Sig.) มีนัยส าคัญ 
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าผลการวิเคราะห์ได้ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจสูง (multiple coefficient of 
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detemination) หรือค่า ƒ สูง ก็อาจจะพบการเกิดปัญหา Multicollinearity ได้เหมือนกัน ดังนั้น
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณจึงต้องท าการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระเสียก่อน
และถ้าพบปัญหา Multicollinearity จะต้องแก้ไขก่อนการวิเคราะห์ (ลัดดาวรรณ ทองน้อย , 2561, 
หน้ า  37 - 39 )  ถ้ าห ากพบปัญหาระหว่ า งคว ามสั ม พันธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปร อิส ระด้ ว ยกั น  
(ยุทธ ไกยวรรณ์ 2556 อ้างจาก เพ็ญแข ศิริวรรณ, 2546, หน้า 13-21) แนะน าว่า ให้ผู้วิจัยตัดตัวแปร
ที่มีความสัมพันธ์กันสูงนั้นออกไป หรือสร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมาแทนตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กันสูง 
โดยอาจใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ ซึ่งการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
ด้วยกัน มีวิธีการตรวจสอบจากสถิติ ดังนี้ 

       3.3.3.1 วิธีที่ใช้ในการตรวจสอบ muliticollinearity correlation coefficient ระหว่าง
ตัวแปรอิสระด้วยกัน จะสามารถพิจารณาค่า Tolerance ของตัวแปรอิสระทุกตัวในสมการ มีค่าเข้า
ใกล้ 1 และค่า VIF (Variance Inflation Factor) มีค่าไม่เกิน 10 แสดงว่า ตัวแปรอิสระในสมการแต่
ละตัวเป็นอิสระต่อกัน และค่า Pearson Correlation มีค่ามากกว่า 0.8 (ใช้เกณฑ์ของ Stevens 
1992, หน้า 76) ก็อาจจะถือว่าตัวแปรอิสระคู่นั้น ๆ มีความสัมพันธ์กันมากควรได้รับการแก้ไข (ลัด
ดาวรรณ ทองน้อย, 2561, หน้า 39) 

       3.3.3.2 ในการแก้ไขปัญหา muliticollinearity ขึ้นอยู่แต่ละลักษณะของแบบจ าลอง
บางครั้งไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพราะว่าคุณสมบัติ Unbiased ของแบบจ าลองยังคงอยู่และ
ในบางแบบจ าลองก็จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวแปรอิสระบางตัวหรือเพ่ิมตัวแปรอิสระตัวแปรอ่ืน ๆ 
เข้าไปในแบบจ าลองก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละแบบจ าลองนั้น หรืออาจแก้ไขได้โดย 

       - ท าการเพ่ิมขนาดของจ านวนตัวอย่างหรือชุดข้อมูลให้มากขึ้นอาจจะสามารถแก้ปัญหา
ได ้

       - ท าการละทิ้งตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ง ซึ่งอาจจะพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยถ้า
ตัวแปรใดมีความส าคัญมากกว่าก็ควรเลือกตัวแปรนั้น 

       - ถ้าไม่ท าการละทิ้งตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งก็ต้องหาความสัมพันธ์ทั้งสองตัวแปรแล้วน า
ส่วนที่ไม่มีความสัมพันธ์กันมาใช้ในการทดสอบว่าสมการประมาณค่า Y = a + b1x1 + b2x2 + ….bkxk  

มีอ านาจในการประมาณสูงต่ าเพียงใดนั้นเราอาจทดสอบง่าย ๆ ดังนี้ 
           1. ท าการแทนค่าตัวแปรอิสระทุกตัวจะได้ค่า Yt̂ ณ เวลาต่าง ๆ t=1,2,3,…,n 
           2. น าค่า Yt̂ ที่ได้เป็นตัวแปรอิสระดูความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม Yt โดย Yt =

a + btŶ ท าการวิเคราะห์โดยวิธี Ordinary Least Squares ได้ค่า a และ b ถ้าทดสอบได้ว่า a = 0 
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และ b = 1 แสดงว่าจะเป็นตัวประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ Efficient Predictor คือ ค่า Yt หรือสมการ

เป็นสมการ Yt̂ = a ̂ + b1̂x1+b2̂x2+⋯+ เป็นสมการที่สามารถน าไปใช้ในการท านายผลของตัว
แปร Y ได้เป็นอย่างด ี 

3.3.4 ค่าความคลาดเคลื่อนต้องมีการแจกแจงแบบปกติ (Assumption of Normality) 
จะใช้กราฟ Normal Prob. Plot ในการตรวจสอบ จุด แสดงค่า Prob. ของข้อมูล ส่วนเส้นตรงที่ลาก
ทแยงมุมเป็นแนวเส้น สามารถแสดงการแจกแจงแบบปกติของค่าความคลาดเคลื่อน ดังนั้น หากจุดมี
การเรียงตัวใกล้เส้นตรงจะถือว่าค่าความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบปกติ (ลัดดาวรรณ ทองน้อย , 
2561, หน้า 40) 

3.3.5 การตรวจสอบค่าเฉลี่ยของค่าคลาดเคลื่อน E(e) เนื่องจากในการค านวณสมการ
ถดถอยความสัมพันธ์ของชุดตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามจะต้องเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้น ผู้วิจัย
เลือกใช้วิธีการ Ieast square error ท าให้ผลบวกก าลังสองของค่าคลาดเคลื่อนมีค่าน้อยที่สุด ซึ่งท า
ให้ผลรวม ei = 0 ดังนั้นจึงท าให้ค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อน E(e) รวมจึงเท่ากับ 0 ด้วยหรือ 
∑ ei = 0 ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงไม่จ าเป็นต้องตรวจสอบข้อก าหนดนี้ (ลัดดาวรรณ ทองน้อย, 2561, 
หน้า 40 อ้างจาก ยุทธ ไกยวรรณ์, 2557) 

3.3.6 การตรวจสอบเกี่ยวกับความแปรปรวนของความเคลื่อนคงที่ ทุกตัวแปรอิระ (xi) 

หรือการตรวจสอบความแตกต่างระหว่างค่า yi ที่เกิดขึ้นจริง และค่า ŷ จากการพยากรณ์โดยอาศัย

สมการถดถอยพหุคูณที่สร้างขึ้นมา ei = yi − ŷ หรือเป็นการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาว่า ค่า ei 

กระจายอยู่รอบ ๆ ค่า e ที่เท่ากับ 0 หรือไม่ หรือค่า ei เปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อค่า x 

หรือ y เปลี่ยนแปลงไป ถ้าค่า ei ไม่เปลี่ยนแปลงแสดงว่า ความแปรปรวณของค่าคลาดเคลื่อนคงที่ 

ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขแต่หากค่า ei  เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของ x หรือ y จะเกิดปัญหา
ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนไม่คงที่ (heteroscedasticity) สามารถแก้ไขได้โดยใช้วิธี 
weighted least square ในการประมาณค่าสมการถดถอย ซึ่งโดยปกติเราใช้วิธี ordinary least (ลัด
ดาวรรณ ทองน้อย, 2561, หน้า 40 อ้างจาก ยุทธ ไกยวรรณ์, 2557) 

3.3.7 การตรวจสอบความเป็นอิสระต่อกันของค่าความคลาดเคลื่อน 𝐞𝐢  และ 𝐞𝐢  
พิจารณาจากค่าสถิติเดอร์บิน-วัตสัน (Durbin-Watson) ซึ่งสามารถตรวจสอบจากตัวแปรอิสระที่ไม่มี
ความสัมพันธ์ภายในตัวเองหรือที่เรียกว่า การไม่เกิดปัญหา Autocorrelation โดยใช้ค่า Durbin-
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Watson ในการทดสอบว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ภายในตัวเองหรือไม่ โดยมีเกณฑ์ในการวัดค่า 
Durbin-Watson ดังนี้ 

      มีค่าอยู่ในช่วง 1.5 – 2.5 แสดงว่ามีความเป็นอิสระต่อกัน 
      มีค่าอยู่ในช่วง 2.6 – 4.0 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันในทิศทางลบ 
      มีค่าอยู่ในช่วง   0 – 1.4 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวก 
ทั้งนี้ถ้าค่า Durbin-Watson มีค่าน้อยกว่า 1.5 และมากกว่า 2.5 แสดงว่าค่าคลาดเคลื่อนแต่ละ

ตัวแปรไม่เป็นอิสระต่อกันจะเกิดปัญหาสัมพันธ์ในตัวเอง (Autocorrelation) คือปัญหาที่เกิดจากการ
ละ เมิ ดข้ อสมมติ ฐ านที่ ว่ า  E (ui uj) = 0 ตั วแปรคลาด เคลื่ อน  (Disturbance Variables) มี
ความสัมพันธ์กันเอง โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวมี 2 ประเภทคือ ความสัมพันธ์ในทางบวก (Positive 
Autocorrelation) และความสัมพันธ์ในทางลบ (Negative Autocorrelation) ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับ
ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time series)  มากกว่าข้อมูลภาพตัดขวาง (Cross Section) ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวคลาดเคลื่อนสามารถมีความสัมพันธ์ได้ถึงล าดับที่ 1-K (first-order autocorrelation)  
(ลัดดาวรรณ ทองน้อย, 2561, หน้า 40-41) 

ศิรประภา สุขส าโรง (2557) อ้างจาก พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี (2553) ได้อธิบายสาเหตุ 
ผลกระทบ และวิธีแก้ไขปัญหาการเกิดปัญหา Autocorrelation ดังนี้ 

สาเหตุของการเกิดปัญหา Autocorrelation  
1. ความไม่ถูกต้องของแบบจ าลอง คือ ไม่ได้เลือกตัวแปรอิสระบางตัวที่จ าเป็นต่อแบบจ าลอง

และส่งผลให้ตัวคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กัน โดยผ่านตัวแปรอิสระท่ีถูกละเลย 
2. ความผิดพลาดจากการก าหนดแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ผิดพลาดจากความจริง 

(Incorrect functional from) 
3. การเกิดปัญหา Autocorrelation จากตัวเองเรียกว่า Pure Autocorrelation เป็นปัญหาที่

เกิดขึ้นจากค่าสังเกตของตัวแปรอิสระตัวใดตัวหนึ่งมีสหสัมพันธ์กันเองสูงหรือการที่มีค่าสังเกตของตัว
แปรตัวเดียวกันในล าดับเวลาที่ต่างกันมีสหสัมพันธ์กันเอง 

ผลกระทบของการเกิดปัญหา Autocorrelation 
1. ท าการเพิ่มตัวแปรตามลงในสมการโดยใช้ช่วงเวลาย้อนหลัง 1 และ 2 เดือนในสมการ 
2. ถ้าเกิดปัญหาสหสัมพันธ์เชิงบวกจะแก้ไขปัญหาโดยน าค่า Residual ที่ได้จากการค านวณ

น ามาค านวณในสมการร่วมด้วย 
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ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าอาจจะเกิดความสัมพันธ์ระหว่างส่วนที่เหลือ ดังนั้นเมื่อน าข้อมูล
มาสร้างสมการถดถอยย่อยจะเกิดความสัมพันธ์ระหว่างส่วนที่เหลือรวมอยู่ด้วย จึงจ าเป็นต้องทดสอบ
ดูความสัมพันธ์นั้นว่าจะมีผลกระทบต่อข้อมูลตามช่วงเวลานั้นหรือไม่ การทดสอบวิธีดังกล่าวนี้จะใช้วิธี
ของ Durbin-Watson สถิติที่ใช้คือ “d” การทดสอบสมมติฐานเมื่อเป็นสหสัมพันธ์เชิงบวก (ศิรประภา 
สุขส าโรง, ,2557 อ้างจาก เริงชัย ตันสุชาติ, 2549) 
 การตั้งสมมติฐานจะเป็นดังนี้ 
   Ho: ρt,i−1 = 0 
   H1 : ρt,i−1 > 0 
  
 สถิติที่ใช้ทดสอบคือ 
 

 
 
 
 เมื่อเป็นสหสัมพันธ์เชิงลบ การตั้งสมมติฐานจะเป็นดังนี้ 
 
   Ho: ρt,i−1 = 0 
   H1 : ρt,i−1 > 0 
  
 สถิติที่ใช้ทดสอบคือ 
 

   d̅ = 4 − d 
    
 (ลัดดาวรรณ ทองน้อย, 2561, หน้า 42) ข้อสรุปจากการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น หากทดสอบแล้วพบปัญหาจะต้องท าการแก้ไขปัญหา
ตามการทดสอบข้อตกลงข้างต้นตามข้อ 2 จนถึงข้อ 7 ก่อน และท าการ Run ทดสอบสมการถดถอย
เชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Regression) ผ่านโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ใหม่อีกครั้ง หากยังพบ
ปัญหาด าเนินการแก้ไขปัญหาเหมือนเดิมแล้วท าการทดสอบเหมือนเดิมอีกครั้งวนไปเรื่อย ๆ 
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จนกระทั่งไม่พบปัญหาต่าง ๆ เมื่อไม่พบปัญหาใด ๆ แล้ว ให้ท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรต่าง ๆ และสร้างแบบจ าลองพยากรณ์ โดยใช้สมการที่ได้จากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น
พหุคูณ (Multiple Regression) เพ่ือท าการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด 
(Ordinary Ieast Squares : OLS) เพ่ือหาทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
ซึ่งหากเครื่องหมายของค่าสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรอิสระเป็นบวก แสดงว่าตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน และในทางตรงกันข้ามหากเครื่องหมายของค่าสัมประสิทธิ์หน้าตัว
แปรอิสระเป็นลบ แสดงว่าตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม 
 

3.4  การอ่านผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

เมื่อผ่านการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นในการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแล้ว ล าดับของ
การผ่านผลการวิเคราะห์ มีดังนี้ 

3.4.1 การตรวจสอบตัวแปรตามและตัวแปรอิสระว่ามีความสัมพันธ์ในรูปเชิงเส้นหรือไม่ ดังนั้น
จึงต้องท าการทดสอบสัมประสิทธิ์ความถดถอยโดยรวม ในการทดสอบจะใช้ค่าสถิติ F-test จากตาราง 
ANOVA โดยการตั้งสมมติฐานดังนี้ 
     Ho : ปัจจัยใดบ้างไม่มีความสัมพันธ์ต่อการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย 
     H1 : ปัจจัยใดบ้างมีความสัมพันธ์ต่อการออมภาครัวเรือนของประเทศไทย 

หากปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) สรุปได้ว่ามีปัจจัยอย่างน้อย 1 ตัว ที่ท าการทดสอบมี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นต่อการออมภาครัวเรือนของประเทศไทย 

3.4.2 การตรวจสอบความมีนัยส าคัญของค่าคงที่ และสัมประสิทธิ์แต่ละตัวในสมการในตาราง 
Coefficients โดยท าการทดสอบสัมประสิทธิ์ความถดถอยแต่ละค่าจะใช้สถิติ t-test ที่นัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 โดยตั้งสมมติฐานดังนี้ 
     Ho : สัมประสิทธิ์มีความถดถอยเท่ากับศูนย์ 
     H1 : สัมประสิทธิ์มีความถดถอยไม่เท่ากับศูนย์ 

หากปฏิเสธสมมติฐาน (Ho) สรุปได้ว่าปัจจัยใดบ้างที่ได้ท าการทดสอบมีความสัมพันธ์ต่อการ
ออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย 
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3.4.3 การเขียนรูปแบบของสมการถดถอยจากค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากตาราง Coefficients จะ
น าข้อมูลเก่าจากค่า B (ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ ที่อยู่ในสมการรูปคะแนนดิบ)  
มาเขียนในรูปแบบของสมการพยากรณ์ 

3.4.4 การสรุปสมการถดถอยที่ได้จาก ตาราง Model Summary โดยการน าค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ สัมประสิทธิ์พยากรณ์ และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานมาสรุปร่วมกับสมการ
ถดถอยที่ได้ดังนี้ 

1. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) บอกให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระทุกตัวมีความสัมพันธ์กับตัวแปร 

2. ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2)  เป็นดัชนีที่บอกถึงร้อยละของการเปลี่ยนแปลง
ของตวัแปรที่มีผลมาจากตัวแปรอิสระทุกตัว 

3. ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Std.Error of the Estimate) ในการพยากรณ์ของ
สมการพยากรณ์ท่ีได้ 
 

3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ค านวณหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจกับพฤติกรรมการออมของ
ภาคครัวเรือน โดยแบบจ าลองที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) โดยมีแบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษาดังนี้ 
  Y = a +  b1x1 + b2x2 + b3x3 … + bnxn 
 
โดยที่  Y หมายถึง  ตัวแปรตาม 
   a  หมายถึง ค่าคงที ่
   b  หมายถึง  ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ 
   X  หมายถึง  ตัวแปรอิสระ 

เมื่อได้ข้อมูลมาจากการออมที่เป็นตัวเลขมาแล้ว ผู้ศึกษาสามารถสร้างสมการถดถอยพหุคูณ 
โดยเขียนสมการได้ดังนี้ 
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      SAVINGSit

= ai + bi1INTt +  bi2M1t + bi3INFt +  bi4OICt + bi5 PVDt

+  bi6SSOt + bi7 GPFt + bi8 LTFt + bi9 RMFt

+ bi10 NSFt + Uit 
 
โดยก าหนดให้ 

SAVINGS = การออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย 
a  = ค่าคงที ่
 bit = ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ 

 Uit = ค่าความคลาดเคลื่อน (Error term) หรือค่า Residuals E (ε) =0 
t  = ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
INT = ผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ย 
M1 = ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ 
INF = เงินเฟ้อ 
OIC = ประกันชีวิต 
PVD = กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
SSO = กองทุนประกันสังคม 
GPF = กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
LTF = กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
RMF = กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 
NSF = กองทุนการออมแห่งชาติ 



 
 

บทท่ี 4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติที่ได้มาจากข้อมูลทุติยภูมิตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 
ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 รวมระยะเวลา 5 ปี หรือข้อมูลเท่ากับ 60 เดือน โดยท าการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย โดยใช้
แบบจ าลองทางเศรษฐมิติในรูปของสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ในรูปก าลังสอง
น้อยที่สุดแบบธรรมดา (Ordinary Least Square : OLS) เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มี
ผลกระทบต่อการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2 ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 
4.3 การทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ 
4.4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

 

4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

Mean  หมายถึง  ค่าเฉลี่ย 
Minimum หมายถึง  ค่าต่ าสุด 
Maximum หมายถึง  ค่าสูงสุด 
Std.Dev.  หมายถึง  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
T – statistic หมายถึง  ค่าท่ีใช้ส าหรับทดสอบตัวแปรอิสระแต่ละตัวว่ามี 

      ผลกระทบต่อตัวแปรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติหรือไม่ 
F – statistic หมายถึง  ค่าที่จะใช้ในการทดสอบนัยส าคัญของสมการที่ประมาณ

      ค่าว่ามีนัยส าคัญทางสถิติหรือไม่ 
R – squared (R2) หมายถึง  ค่าท่ีใช้พิจารณาว่า ตัวแปรอิสระท้ังหมดในสมการ 

      สามารถอธิบายถึงการเคลื่อนไหวขึ้นลงของตัวแปรตาม
      ได้มากน้อยเพียงใด 

Muliticollinearity หมายถึง  ค่าที่แสดงถึงตัวแปรอิสระบางตัวมีความสัมพันธ์ซึ่งกัน
      และกันหรือไม่ 
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Sig  หมายถึง  ระดับนัยส าคัญทางสถิติจากการทดสอบที่ใช้ในการ 
      สรุปผล 

*   หมายถึง  นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

4.2  ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีกระทบต่อการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทยได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลตัวแปรและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 10 ตัว ประกอบด้วย 
 1. ผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ย 
 2. ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ 
 3. เงินเฟ้อ 
 4. ประกันชีวิต 
 5. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 6. กองทุนประกันสังคม 
 7. กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
 8 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
 9. กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 
 10. กองทุนการออมแห่งชาติ 
 การศึกษาในส่วนนี้เป็นสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยของ
ข้อมูลทั้งหมด (Mean) ค่าต่ าสุดของข้อมูล (Minimum) ค่าสูงสุดของข้อมูล (Maximum) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

Descriptive Statistics 

Variables Mean Minimum Maximum Std.dev. 
SAVINGS   10,766.09    9,695.36 12,112.68 727.66 

INT         0.47 0.46         0.60 0.03 
M1 17,825.50                   15,502.00          20,952.00             1,501.67 
NF          0.92         0.45                  1.83           0.40 
OIC 230,093.51 28,564.00 458,392.34 121,087.52 
PVD  94,827.41 74,597.72         114,692.08 11,482.67 
SSO   15,909.66 11,842.44 19,994.67      2,444.48 
GPF 76,657.94    64,129.70 88,587.98 6,686.66 
LTF  38.37  30.89         45.84 4.10 
RMF         88.45 10.67 106.82 13.89 
NSF 6.34            5.03 10.64            4.53 

ที่มา : จากการค านวณ               

 จากตารางที่ 4.1 เป็นการสรุปข้อมูลเบื้องต้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 
2557 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 รวมระยะเวลา 5 ปี หรือขนาดข้อมูลเท่ากับ 60 เดือน ซึ่งสามารถ
สรุปผลเบื้องต้นได้ดังนี้ 
 การออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย (Savings) มีการออมเฉลี่ยอยู่ที่ 10,766.09 พันล้าน
บาท มีการออมต่ าสุดอยู่ที่ 9,695.36 พันล้านบาท มีการออมสูงสุดอยู่ที่ 12,112.68 พันล้านบาท และ
มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 727.66 
 ผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ย (INT) มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.47 ต่อเดือน มี
อัตราผลตอบแทนต่ าสุดอยู่ที่ร้อยละ 0.46 มีอัตราผลตอบแทนสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 0.60 และมีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.03 
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ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ (M1) มีปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเฉลี่ยอยู่ที่ 17,825.50 พันล้าน
บาท มีปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจต่ าสุดอยู่ที่ 15,502.00 พันล้านบาท มีปริมาณเงินในระบบ
เศรษฐกิจสูงสุดอยู่ที่ 20,952.00 พันล้านบาท และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 1,501.67  
 เงินเฟ้อ (INF) มีเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.92 มีเงินเฟ้อต่ าสุดอยู่ที่ร้อยละ 0.45 มีเงินเฟ้อ
สูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 1.83 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.40 
 ประกันชีวิต (OIC) มีเบี้ยประกันชีวิตเฉลี่ยอยู่ที่ 230,093.51 พันล้านบาท มีเบี้ยประกันชีวิต
ต่ าสุดอยู่ที่ 28,564.00 พันล้านบาท มีเบี้ยประกันชีวิตสูงสุดอยู่ที่ 458,392.34 พันล้านบาท และมีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 121,087.52  
 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (PVD) มีเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเฉลี่ยอยู่ที่ 94,827.41 สิบล้านบาท 
มีเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพต่ าสุดอยู่ที่ 74,597.72 สิบล้านบาท มีเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพสูงสุดอยู่ที่ 
114,692.08 สิบล้านบาท และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 11,482.67 
 กองทุนประกันสังคม (SSO) มีเงินกองทุนประกันสังคมเฉลี่ยอยู่ที่ 15,909.66 ร้อยล้านบาท มี
เงินกองทุนประกันสังคมต่ าสุดอยู่ที่ 11,842.44 ร้อยล้านบาท มีเงินกองทุนประกันสังคมสูงสุดอยู่ที่ 
19,994.67 ร้อยล้านบาท และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 2,444.48 
 กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (GPF) มีเงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการอยู่ที่ 
76,657.94 สิบล้านบาท มีเงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการต่ าสุดอยู่ที่ 64,129.70 สิบล้านบาท 
มีเงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการสูงสุดอยู่ที่ 88,587.98 สิบล้านบาท และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ที่ 6,686.66 
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) มีมูลค่าหน่วยลงทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 38.37 บาท มีมูลค่าหน่วย
ลงทุนต่ าสุดอยู่ที่ 30.89 บาท มีมูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุดอยู่ที่ 45.84 บาท และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ที่ 4.10 
 กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) มีมูลค่าหน่วยลงทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 88.45 บาท มีมูลค่าหน่วย
ลงทุนต่ าสุดอยู่ที่ 10.67 บาท มีมูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุดอยู่ที่ 106.82 บาท และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ที่ 13.89 
 กองทุนการออมแห่งชาติ (NSF) มีมูลหน่วยลงทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 6.34 บาท มีมูลค่าหน่วยลงทุน

ต่ าสุดอยู่ที่ 5.03 บาท มีมูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุดอยู่ที่ 10.64 บาท และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน

อยู่ที่ 4.53 
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4.3  การทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ 

4.3.1 การทดสอบตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ต้องมีระดับของมาตรวัดตัวแปรเป็นแบบช่วง 
(Interval scale) ขึ้นไป ซึ่งผู้วิจัยใช้สถิติตัวเลขข้อมูลทั้งตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามเป็นรายเดือน 
ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 รวม 60 เดือน ดังนั้นข้อมูลที่น ามาศึกษา
ในครั้งนี้จึงเป็นข้อมูลระดับมาตรวัดเป็นแบบช่วง (Interval scale) คือ มาตรวัดที่สามารถแบ่งตัวแปร
ออกเป็นกลุ่มและจัดล าดับได้ และช่วงการวัดจะมีระยะห่างที่เท่ากัน 

4.3.2 การทดสอบข้อมูลของตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม จะต้องสุ่มมาจากประชากรที่มี
แจกแจงแบบปกติ โดยสามารถทดสอบด้วยวิธีของ Lilliefors พิจารณาจากการทดสอบสถิติ 
Komogorov-Smirnove Test แต่เนื่องจาก อุทุมพร จันทรศร ,พิมชนก ตระกาลสุภรัตน์ และศิริน
ภรณ์ สุขรินทร์ (2557) ได้กล่าวว่า สถิติทดสอบการแจกแจงแบบปกติของ komogorov – Smirnove 
Test มีค่าสัมประสิทธิ์ต่ าที่สุด และมีค่าก าลังการทดสอบทางสถิติค่อนข้างต่ ามาก เมื่อเทียบกับสถิติ 
Shapiro – Wilk Test ผู้วิจัยจึงเลือกใช้สถิติ Shapiro – Wilk Test ในการทดสอบข้อมูลที่มีการแจก
แจงแบบปกติ การทดสอบผู้วิจัยได้ท าการทดสอบทั้งตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามแล้ว พบว่ามีค่า Sig 
น้อยกว่า 0.05 ซึ่งท าให้ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามไม่มีการแจกแจงแบบปกติ ผู้วิจัยได้ท าการแก้ไข
ปัญหาโดยการทดสอบโดยใช้วิธีแปลงข้อมูลของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามด้วยวิธี logx logy, x2 

และ P1-P0/P0 (ภาคผนวก ข.) หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงได้ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่มีค่า Sig > 
0.05 ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่มีค่า Sig < 0.05 ผู้วิจัยได้น าเอาค่า Sig ที่ดีที่สุดของในแต่ละวิธี
มาแสดงใน ตารางที่ 4.2 
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ตารางที่ 4.2 การทดสอบข้อมูลของตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม จะต้องสุ่มมาจากประชากรที่มีการ
แจกแจงแบบปกติ 

Tests of Normality 

    Statistic  df   Sig. 
SAVINGS   0.960   41   0.153 
INT    0.437   60   0.000 
M1    0.953   41   0.089 
INF    0.951   41   0.075 
OIC    0.956   60   0.031 
PVD    0.947   60   0.012 
SSO    0.944   41   0.043 
GPF    0.965   60   0.085 
LTF    0.944   41   0.043 
RMF    0.928   60   0.002 
NSF    0.745   60   0.000 

ที่มา: จากการค านวณ 
  
 สมมติฐาน 

  H0 : Y มีการแจกแจงแบบปกติ 
  H1  : Y ไม่มีการแจกแจงแบบปกติ 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่ามีข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบไม่ปกติ มี 7 ตัว ดังนี้ 
 1. ผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ย (INT) มีค่า Sig = 0.000 มีค่าน้อยกว่า α = 0.05 แสดงว่า
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือตัวแปรอิสระ ผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ ย (INT) ไม่มีการแจกแจง
แบบปกต ิ
 2. ประกันชีวิต (OIC) มีค่า Sig = 0.031 ค่าน้อยกว่า α = 0.05 แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก นั่นคือตัวแปรอิสระ ประกันชีวิต (OIC) ไม่มีการแจกแจงแบบปกต ิ
 3. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (PVD) มีค่า Sig = 0.012 มีค่าน้อยกว่า α = 0.05 แสดงว่าปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก นั่นคือตัวแปรอิสระ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (PVD) ไม่มีการแจกแจงแบบปกต ิ
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 4. กองทุนประกันสังคม (SSO) มีค่า Sig = 0.043 มีค่าน้อยกว่า α = 0.05 แสดงว่าปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก นั่นคือตัวแปรอิสระ กองทุนประกันสังคม (SSO) ไม่มีการแจกแจงแบบปกต ิ
 5. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) มีค่า Sig = 0.043 มีค่าน้อยกว่า α = 0.05 แสดงว่าปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก นั่นคือตัวแปรอิสระ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ไม่มีการแจกแจงแบบปกต ิ
 6. กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) มีค่า Sig = 0.002 มีค่าน้อยกว่า α = 0.05 แสดงว่า
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือตัวแปรอิสระ กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ไม่มีการแจกแจงแบบ
ปกต ิ
 7. กองทุนการออมแห่งชาติ (NSF) มีค่า Sig = 0.000 มีค่าน้อยกว่า α = 0.05 แสดงว่า
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือตัวแปรอิสระ กองทุนการออมแห่งชาติไม่มีการแจกแจงแบบปกติ 
 จากตารางที ่4.2 พบว่ามีข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบปกติ มี 4 ตัว ดังนี้ 

 1. การออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย (SAVINGS) มีค่า Sig = 0.153 มีค่ามากกว่า α = 
0.05 แสดงว่าไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือตัวแปรตาม การออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย 
(SAVINGS) มีการแจกแจงแบบปกติ 

 2. ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ (M1) มีค่า Sig = 0.089 มีค่ามากกว่า α = 0.05 แสดงว่า
ไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือตัวแปรอิสระ ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ (M1) มีการแจกแจงแบบ
ปกต ิ

 3. เงินเฟ้อ (INF) มีค่า Sig = 0.075 มีค่ามากกว่า α = 0.05 แสดงว่าไม่ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก นั่นคือตัวแปรอิสระ เงินเฟ้อ (INF) มีการแจกแจงแบบปกติ 

 4. กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (GPF) มีค่า Sig = 0.085 มีค่ามากกว่า α = 0.05 
แสดงว่าไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือตัวแปรอิสระ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (GPF) มีการ
แจกแจงแบบปกต ิ

4.3.3 การทดสอบตัวแปรอิสระแต่ละตัวต้องเป็นอิสระต่อกัน ถ้าตัวแปรอิสระแต่ละตัวไม่
เป็นอิสระต่อกันจะเกิดปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นของตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) วิธีที่ใช้ใน
การตรวจสอบ muliticollinearity correlation coefficient ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกัน จะ
สามารถพิจารณาจากค่า Tolerance ของตัวแปรอิสระทุกตัวในสมการ มีค่าเข้าใกล้ 1 และค่า VIF 
(Variance inflation Factor) มีค่าไม่เกิน 10 แสดงว่า ตัวแปรอิสระในสมการแต่ละตัวเป็นอิสระต่อ
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กัน และค่า Pearson Correlation มีค่ามากกว่า 0.8 (ใช้เกณฑ์ของ Stevens 1992, หน้า 76) ก็
อาจจะถือว่าตัวแปรอิสระคู่นั้น ๆ มีความสัมพันธ์กันมากควรได้รับการแก้ไข 
 จากการทดสอบตัวแปรอิสระทั้ ง  10 ตัวแปรด้วยวิธี  Multiple Regression จากค่า  
Tolerance ค่า VIF และค่า Pearson Correlation ผู้วิจัยได้พบปัญหา (Multicollinearity) และได้
ด าเนินการแก้ไขโดยการเพ่ิมค่า  Residuale ผลจากการทดสอบพบว่าตัวแปรไม่ เกิดปัญญา 
(Multicollinearity) ดัง ตารางที่ 4.3 
 
ตารางท่ี 4.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 

Pearson Correlation 

  INT  INF       OIC GPF       LTF      NSF 
INT         1   0.399       -0.314  0.439       -0.506      -0.586 
INF         0.399   1       -0.010  0.734       -0.497      -0.820 
OIC        -0.314  -0.010        1  -0.086        0.149       0.204 
GPF         0.439   0.734       -0.086  1       -0.379      -0.832 
LTF        -0.506  -0.497        0.149 -0.379        1                 0.613 
NSF        -0.586  -0.820        0.204 -0.832        0.613       1 

 
ที่มา: จากการค านวณ. 
  

จากตารางที่ 4.3 พบว่ามีตัวแปรอิสระ 2 คู่ ที่ค่า Pearson Correlation มีค่ามากกว่า 0.80 
ใช้เกณฑ์ของ Stevns (1992, หน้า 76) ก็อาจจะถือได้ว่าตัวแปรอิสระคู่นั้น ๆ มีความสัมพันธ์กันมาก 
ได้แก่ เงินเฟ้อ (INF) กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (GPF) และกองทุนการออมแห่งชาติ (NSF) 
แต่อย่างไรก็ตามในการแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นของตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) 
สามารถพิจารณาจากค่า Tolerance ของตัวแปรอิสระทุกตัวในสมการ มีค่าเข้าใกล้ 1 และค่า VIF 
(Variance lnflation Factor) มีค่าไม่เกิน 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระในสมการแต่ละตัวเป็นอิสระต่อ
กันดัง ตารางที่ 4.4 
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ตารางท่ี 4.4 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 

                                 Coefficients 

 Tolerance VIF 
INT 0.576 1.736 
INF  0.291 3.431 
OIC  0.822 1.217 
GPF 0.266 3.765 
LTF 0.537 1.861 
NSF 0.134 7.443 

ที่มา: จากการค านวณ. 
  

จากตารางที่ 4.4 พบว่าตัวแปรอิสระแต่ละตัวเป็นอิสระต่อกัน สามารถพิจารณาจากค่า 
Tolerance ของตัวแปรอิสระทุกตัวในสมการที่มีค่าเข้าใกล้ 1 ซึ่งตัวแปรที่ได้จากการค านวณมีค่าน้อย
ที่สุดอยู่ที่ 0.134 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าตัวแปรอิสระแต่ละตัวเป็นอิสระต่อกัน เพราะค่าของตัวแปรอิสระ
ทุกตัวในสมการมีค่าเข้าใกล้ 1 ส่วนการพิจารณาค่า VIF (Variance Inflation Factor) ต้องมีค่าไม่
เกิน 10 ซึ่งตัวแปรที่ได้จากการค านวณมีค่ามากที่สุดอยู่ที่ 7.443 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าตัวแปรอิสระแต่
ละตัวเป็นอิสระต่อกัน เพราะค่าของตัวแปรอิสระทุกตัวในสมการมีค่าไม่เกิน 10 
 สรุปการทดสอบตัวแปรอิสระแต่ละตัวต้องเป็นอิสระต่อกัน การพิจารณาจากตารางที่ 4.3 ค่า 
Pearson Correlation พบว่ามีตัวแปรอิสระ 2 คู่ ที่ค่า Pearson Correlation มีค่ามากกว่า 0.80 แต่
อย่างไรก็ตามในการแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นของตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) ขึ้นอยู่กับ
แต่ลักษณะของแบบจ าลองบางครั้งไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพราะว่าคุณสมบัติ Unbiased 
ของแบบจ าลองยังคงอยู่ และการพิจารณาจาก ตารางที่ 4.4 ค่า Tolerance ของตัวแปรอิสระทุกตัว
ในสมการมีค่าเข้าใกล้ 1 และการพิจารณาค่า VIF (Variance lnflation factor) ต้องมีค่าไม่เกิน 10 
จากการทดสอบ ตารางที่ 4.4 พบว่าทั้งค่า Tolerance และ VIF มีค่าเป็นไปตามเงื่อนไขของการ
ทดสอบตัวแปรอิสระแต่ละตัวต้องเป็นอิสระต่อกัน ผู้วิจัยจึงไม่ตัดตัวแปรอิสระ เงินเฟ้อ (INF) กองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (GPF) และกองทุนการออมแห่งชาติ (NSF) เนื่องจากการทบทวน
วรรณกรรมตัวแปรอิสระทั้งสองตัวแปรมีผลกระทบต่อการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย 
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4.3.4 การทดสอบค่าความคลาดเคลื่อนต้องมีการแจกแจงแบบปกติ (Assumption of 
Normality) 

  ภาพที่ 4.1 กราฟ Normal Probability Plot 

ที่มา: จากการค านวณ. 
  

จากภาพที่ 4.1 จะพบว่ากราฟ Normal Probability Plot ซึ่งสามารถตรวจสอบจากจุดที่
แสดงถึงค่า Prob ของข้อมูลที่เป็นเส้นตรงที่ลากทแยงเป็นแนวเส้น แสดงถึงการแจกแจงแบบปกติของ
ค่าความคลาดเคลื่อน ดังนั้น หากจุดมีการเรียงตัวใกล้เส้นตรงแสดงว่ามีค่าความคลาดเคลื่อนมี  
การแจกแจงแบบปกติ จากการที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์จะเห็นได้ว่าจุดจากกราฟ Normal Probability 
Plot จุดข้อมูลมีการเรียงตัวใกล้เส้นตรง สรุปได้ว่าค่าความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบปกติ 
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 4.3.5 การตรวจสอบค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน E(e) 
 
ตารางท่ี 4.5 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน Residuals Statistics 

Residuals Statistics 

                             Minimum     Maximum          Mean    Std. Deviation    N 
Predicted Valu            9,639.38     11,907.19        10,766.09        716.41          60 
Residual                    -323.60          275.93          0.00000         127.46          60 
Std. Predicted                  
Value                           -1.57            1.593             0.000           1.000          60 

Std. Residual                 -2.45             2.09              0.000          0.966          60 
 
ที่มา: จากการค านวณ. 
  

จากตารางที่ 4.5 พบว่า การตรวจสอบค่าเฉลี่ยของค่าคลาดเคลื่อน E(e) สามารถตรวจสอบ
จากตารางแสดงค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน (Residuals Statistics) ซึ่งมีค่า Mean = 0.00000 และ
สามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลผิดปกติหรือไม่โดยดูจากค่า Std.Residual ว่าค่า Minimum และ 
Maximum ต้องไม่มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า ± 3 ซึ่งผลคือข้อมูลเป็นปกติดี เพราะอยู่ในช่วงดังกล่าว 
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4.3.6 การตรวจสอบเกี่ยวกับความแปรปรวนของความเคลื่อนคงท่ีทุกตัวแปรอิสระ (𝐗𝐢) 

 
ภาพที่ 4.2 กราฟ Scatterplot 

ที่มา: จากการค านวณ. 
  

จากภาพที่ 4.2 จะเห็นว่าการกระจายตัวของจุดข้อมูลมีทั้งเหนือและใต้กระจายอยู่ใกล้ระดับ 
0.0 มีพ้ืนที่ใกล้เคียงกันและเป็นแนวสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้ แสดงว่าความคลาดเคลื่อนของข้อมูลมีความ
แปรปรวนคงท่ี 

 4.3.7 การทดสอบความเป็นอิสระต่อกันของค่าความคลาดเคลื่อน 𝐞𝐢 และ 𝐞𝐣 พิจารณา
จากค่าสถิติ เดอร์บิน-วัตสัน (Durbin-Watson) ซึ่งสามารถตรวจสอบจากตัวแปรอิสระที่ไม่มี
ความสัมพันธ์ภายในตัวเอง หรือที่เรียกว่า การไม่เกิดปัญหา Autocorrelation โดยใช้ค่า Durbin- 
Watson ในการทดสอบว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ภายในตัวเองหรือไม่ โดยมีเกณฑ์ในการวัดค่า 
Durbin-Watson ดังนี้ 
  มีค่าอยู่ในช่วง 1.5 – 2.5 แสดงว่ามีความเป็นอิสระต่อกัน 
  มีค่าอยู่ในช่วง 2.6 – 4.0 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันในทิศทางลบ 
  มีค่าอยู่ในช่วง   0 – 1.4 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวก 
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 ทั้งนี้ถ้าค่า Durbin-Watson มีค่าน้อยกว่า 1.5 และมากกว่า 2.5 แสดงว่ามีค่าความ
คลาดเคลื่อนแต่ละตัวแปรไม่เป็นอิสระต่อกันจะเกิดปัญหาสหสัมพันธ์ในตัวเอง (Autocorrelation) 
คือปัญหาที่เกิดจากการละเมิดข้อสมมติฐานที่ว่า E (ui uj) = 0 ตัวแปรคลาดเคลื่อน (Disturbance 
Variables) มีความสัมพันธ์กันเอง โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวมี 2 ประเภทคือ ความสัมพันธ์ในทางบวก 
(Positive Autocorrelation) และความสัมพันธ์ในทางลบ (Negative Autocorrelation) ส่วนใหญ่
จะเกิดขึ้นกับข้อมูลอนุกรมเวลา (Time series) มากกว่าข้อมูลภาพตัดขวาง (Cross Section) 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวคลาดเคลื่อนสามารถมีความสัมพันธ์ได้ถึงล าดับที่ 1 -k (first-k-order 
autocorrelation)  
 
ตารางท่ี 4.6 ตารางการทดสอบความเป็นอิสระต่อกันของค่าความคลาดเคลื่อน 

Model Summary 

Model  R R Square Adjusted R Std.Error of   Durbin 
     Square  the Estimate  Watson 
4         0.955        0.912              0.907      221.74619     0.324  
 
ที่มา: จากการค านวณ. 
  

จากตารางที่ 4.6 ผลการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการออมภาคครัวเรือน
ของประเทศไทย สรุปได้ค่า Durbin-Watson Stat = 0.324 ซึ่งไม่อยู่ในช่วง 1.5 – 2.5 แสดงว่าค่า
ความคลาดเคลื่อนแต่ละตัวแปรไม่เป็นอิสระต่อกัน ซึ่งข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์แล้วเกิดปัญหา
สหสัมพันธ์ในตัวเองสูงหรือการที่ค่าสังเกตของตัวแปรตัวเดียวกันในล าดับเวลาที่ต่างกันมีสหสัมพันธ์
กันเอง (Autocorrelation) ส่งผลให้ค่าสัมประสิทธิ์ที่ประมาณได้จากสมการถดถอยไม่มีความ
น่าเชื่อถือ  
 ดังนั้น เพ่ือท าให้ค่าสัมประสิทธิ์ที่ประมาณค่าได้จากสมการถดถอยเกิดความน่าเชื่อถือจะต้อง
ท าการแก้ไขปัญหาก่อน Autocorrelation โดยการน าค่า Residual ที่ได้จากการค านวณน ามา
ค านวณร่วมด้วย (Dimitrios Asteriou, 2006) ส าหรับผลการค านวณใหม่แสดงได้ตามตาราง ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.7 ตารางการทดสอบความเป็นอิสระต่อกันของค่าความคลาดเคลื่อนที่แก้ไขปัญหาแล้ว 

Model Summary 

Model  R R Square Adjusted R Std.Error of   Durbin 
     Square  the Estimate  Watson 
4  0.985     0.969 0.967              132.01313    1.731  
 
ที่มา: จากการค านวณ. 
  

จากตารางที่ 4.7 พบว่าการทดสอบความเป็นอิสระต่อกันของค่าความคลาดเคลื่อน ส าหรับ
ผลจากการประมาณค่าสมการถดถอยที่เพ่ิมค่า Residual เข้ามาใช้ในการค านวณ สรุปแล้วได้  
Durbin-Watson Stat = 1.731 ซึ่งอยู่ในช่วง 1.5 ถึง 2.5 แสดงว่าค่าความคลาดเคลื่อนแต่ละตัวแปร
เป็นอิสระต่อกันซึ่งข้อมูลใหม่น ามาวิเคราะห์จะไม่เกิดปัญหา (Autocorrelation) และท าให้ค่า
สัมประสิทธิ์ที่ประมาณค่าได้จากสมการถดถอยมีความน่าเชื่อถือ 
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4.4  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

Dependent Variable : SAVINGS 
Method : Least Squares 
Date : 26/08/19 Time : 14:29 
Sample : 2557M01 – 2560M12 
Included observation : 36 

Variable     b    B    Std.Error t-Stat  P-value 
Constant   6,624.41      -   547.445        12.101  0.000 
INT    1,260.48  0.047   828.436   1.522  0.134 
INF     -455.56 -0.254       77.82  -5.854  0.000* 
OIC       0.000  0.022       0.000          0.861  0.393 
GPF      -0.006 -0.052       0.005  -1.144  0.258 
LTF     102.69  0.578       5.683  18.069  0.000* 
NSF      42.29  0.263     10.284   4.112  0.000* 

 
R-squared                 0.969 
Adjusted R-squared                0.967 
S.E. of regression         132.01313 
F-statistic               434.39 
P-Value                 0.000 
Durbin-Watson Stat                1.731 

หมายเหตุ : มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
  

จากผลการวิเคราะห์ดังตารางข้างต้น สามารถประมาณค่าความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย โดยใช้รูปสมการเส้นตรง ได้ผลการวิเคราะห์ทาง
เศรษฐมิติดังนี ้
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  SAVINGSit = 6,624.41 + 1,260.48(INT) – 455.56(INF) + 0.000(OIC) – 0.0006(GPF) 
         (12.101)         (1.522)           (-5.854)*       (0.861)          (-1.144) 
       + 102.69(LTF) + 42.29(NSF)  
            (18.069)*        (4.112)*              
 โดยมีค่า 
 R2   = 0.969  F – statistic   = 434.39 
 Adjusted R2 = 0.967  Significance F  = 0.000 
 N  = 60  Durbin-Watson stat = 1.731 
 ตัวในวงเล็บ หมายถึงค่า T – Statistic ของค่าสัมประสิทธิ์ตัวแปร 
 และ * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการออมภาคครัวเรือนของประเทศ
ไทย ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 พบว่าค่า F – statistic (F-test) 
มีค่าเท่ากับ 434.39 หรือมีค่า Prob (F-statistic) ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า

ระดับนัยส าคัญทางสถิติ α = 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ว่าตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมี
ความสัมพันธ์กันโดยตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว ที่มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบต่อการออมภาค
ครัวเรือนของประเทศไทยโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. เงินเฟ้อ (INF) มีความสัมพันธ์ทางลบกับการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย ซึ่งมีค่า
สัมประสิทธิ์เป็นลบ เท่ากับ -455.56 หมายความว่า ถ้าอัตราเงินเฟ้อเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะท าให้ปริมาณ
เงินออมภาคครัวเรือนของประเทศไทยลดลง 455.56 บาท เมื่อปัจจัยอื่น ๆ คงที่ 
 2. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ความสัมพันธ์ทางบวกกับการออมภาคครัวเรือนของ
ประเทศไทย ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์เป็นบวก เท่ากับ 102.69 หมายความว่า ถ้ามูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพ่ิมขึ้น 1 บาท จะท าให้ปริมาณการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย
เพ่ิมข้ึน 102.69 บาท เมื่อปัจจัยอื่น ๆ คงที่ 
 3. กองทุนการออมแห่งชาติ (NSF) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการออมภาคครัวเรือนของ
ประเทศไทย ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์เป็นบวก เท่ากับ 42.29 หมายความว่า ถ้ามูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุนการออมแห่งชาติเพ่ิมขึ้น 1 บาท จะท าให้ปริมาณการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย
เพ่ิมข้ึน 42.29 บาท เมื่อปัจจัยอื่น ๆ คงที่ 
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 ส าหรับค่า R-squared (R2 ) และ Adjusted R-squared เป็นค่าที่สามารถบอกได้ว่าตัวแปร
อิสระและปัจจัยที่เกี่ยวข้องสามารถอธิบายาการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้มากน้อยเท่าใด ซึ่งจาก
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า R-squared (R2 ) มีค่า
เท่ากับ 0.969 กล่าวคือตัวแปรอิสระและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในสมการนี้มีความสามารถในการอธิบาย
ความผันผวนของการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย ได้ร้อยละ 96.9 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 3.10 
เกิดจากปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้น ามาวิเคราะห์ และเมื่อพิจารณา Adjusted R-squared พบว่า มีค่า
เท่ากับ 0.967 เป็นค่าใกล้เคียงกับ R-squared (R2 ) กล่าวคือตัวแปรส่วนใหญ่มีความสามารถในการ
อธิบายปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย ได้ดีดังนั้น ค่า R-
squared (R2 ) และค่า Adjusted R-squared ที่ได้จากการวิเคราะห์เป็นค่าท่ีสามารถยอมรับได้ 
 ผลจากการวิเคราะห์สามารถเขียนสมการความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มี
ผลกระทบต่อการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย ได้ดังนี้ 
 
 SAVINGS = 6,624.41 – 455.56(INF) + 102.69(LTF) + 42.29(NSF)



 
 

บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
 

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการเจริญเติบโตให้เป็นที่น่าพอใจนั้น 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยเงินทุนจ านวนมาก และแนวทางการสะสมเงินทุนจ าเป็นต้องอาศัยจาก
แหล่งเงินทุน 2 แหล่งคือ เงินออมในประเทศ ได้แก่ การออมภาคเอกชนและภาครัฐและเงินทุนจาก
ต่างประเทศ ได้แก่ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ นอกจากนี้การออมถือ
เป็นการวางแผนทางการเงินรูปแบบหนึ่ง ซึ่งท าให้ผู้ออมมีความมั่งคงทางการเงิน สามารถน าเงินออม
ไปใช้ในยามฉุกเฉิน หรือเก็บสะสมในวัยเกษียณอายุ อีกทั้งการออมเงินเป็นพฤติกรรมของบุคคลใน
สังคมที่มีบทบาท และความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากการออมเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ก าหนดการลงทุน และการผลิตของประเทศ ทั้งยังส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยตรง และเป็นแหล่งเงินทุนที่จะน าไปพัฒนาประเทศหากประเทศใดมีเงินออมเพียงพอต่อ
ความต้องการลงทุนแล้ว ประเทศนั่นย่อมไม่ต้องพ่ึงพาเงินทุนจากต่างประเทศ และในปัจจุบันการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ชะลอเมื่อเทียบกับช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจปี 2551 ซึ่ง
เกิดจากการเจริญเติบโตที่ย่อลงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและโครงสร้างเศรษฐกิจที่
ขาดความสมดุลในปี 2561 เศรษฐกิจไทยได้เจริญเติบโตในอัตราร้อยละ 4.10 ซึ่งเป็นระดับที่ใกล้เคียง
กับศักยภาพการเติบโตในระยะยาว และในปัจจุบันโครงสร้างประชากรของประเทศไทยเข้าสู่
โครงสร้างประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นทุกปี ภาวะเงินออมของประชาชนมีอัตราการขยายตัวลดลง
ต่อเนื่อง การออมเงินเพ่ือการเกษียณอายุในปัจจุบันอาจจะยังไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมทั้งประเทศ
รัฐบาลจึงต้องหันมาให้ความสนใจต่อการออมของประชาชนให้มีนิสัยรักการออมและมีระเบียบวินัยใน
การใช้เงินจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเกษียณอายุ จากข้อมูลการออมภาคครัวเรือน
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 พบว่ามีครัวเรือนที่มีการออมเงินร้อยละ 72.90 ครัวเรือน และอีกร้อยละ 
27.10 ไม่มีเงินออม ซึ่งเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ครัวเรือนมีการออมเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 6.2  
(ปี 2559 ร้อยละ 66.70) สะท้อนให้เห็นว่าตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา สัดส่วนของครัวเรือนมีการ
เก็บออมเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นปัจจัยทางเศรษฐกิจมีผลต่อการออมของประชาชน เมื่อไหร่ที่
เศรษฐกิจดี ประชาชนมีอาชีพที่สร้างรายได้อย่างมั่นคง แนวโน้มการออมของภาคครัวเรือนก็น่าจะมี
แนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น ประกอบกับปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายการส่งเสริมการออมในหลาย
ช่องทางไม่ว่าจะเป็นการออมภาคบังคับและภาคสมัครใจ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ความรู้ให้ประชาชน
ตระหนักถึงความส าคัญของการออมเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนในอนาคต 
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 การศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มี
ผลกระทบต่อการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาเป็นรายเดือนของ 
อัตราผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ย (INT) ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ (M1) เงินเฟ้อ (INF) ประกัน
ชีวิต (OIC) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (PVD) กองทุนประกันสังคม (SSO) กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ (GPF) กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนการ
ออมแห่งชาติ (NSF) ซึ่งระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมเพ่ือศึกษาและวิ เคราะห์เป็นข้อมูลตั้งแต่
เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 รวมระยะเวลา 5 ปี หรือขนาดข้อมูลเท่ากับ 
60 เดือน และประมาณค่าความสัมพันธ์ด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares 
Mothod : LOS) โปรแกรมทางสถิติที่ใช้คือ SPSS 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการออมภาค
ครัวเรือนของประเทศไทย พบว่า เงินเฟ้อ (INF) กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) กองทุนการออม
แห่งชาติ (NSF) มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 
95 ส่วนตัวแปรอิสระอีก 7 ตัว ได้แก่ อัตราผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ย (INT) ปริมาณเงินในระบบ
เศรษฐกิจ (M1) ประกันชีวิต (OIC) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (PVD) กองทุนประกันสังคม (SSO) กองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (GPF) กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ มี
อิทธิพลต่อการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 

 

5.2  อภิปรายผล 

จากการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการออมภาคครัวเรือนของ
ประเทศไทย ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น กล่าวได้ว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการออม
ภาคครัวเรือนของประเทศไทย ได้แก่ 

5.2.1 เงินเฟ้อ (INF) มีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้ามกับการออมภาคครัวเรือนของ
ประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
เนื่องจากสาเหตุหลัก ๆ ของเงินเฟ้อ คือ ต้นทุนการผลิตที่สู งขึ้น และความต้องการซื้อมีมากกว่า
ความสามารถในการผลิต เมื่อต้นทุนการผลิตสูงขึ้นสินค้าก็จะปรับราคาสูงขึ้นตามไปด้วย ส่งผล
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กระทบต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับความต้องการซื้อที่มีปริมาณมากแต่ความสามารถใน
การผลิตมีไม่เพียงพอท าให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค สินค้าเหล่านั้นก็จะฉวยโอกาสขึ้น
ราคาท าให้ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคเช่นเดียวกัน เมื่อเงินเฟ้อเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ประชาชนมีรายได้เท่า
เดิม แต่ค่าใช้จ่ายกลับเพ่ิมสูงขึ้นท าให้ประชาชนต้องระมัดระวังในการใช้จ่าย รัดกุม เพ่ือให้มีเงินเหลือ
เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ซานียะฮ์ ช่างวัฒนกุล (2559) ได้ท าการศึกษา 
ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรนุช 
เชาว์สุวรรณกิจ (2550) ได้ท าการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของครัวเรือนไทย และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิมลรัตน์ ศรีรัตนกูล (2550) ได้ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการออมใน
ระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภาพร วรรณชนะ (2554) ได้
ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทยปี 2541 – 2552 พบว่า เมื่อ
อัตราเงินเฟ้อเพ่ิมสูงขึ้น รายได้ของประชาชนเท่าเดิมแต่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นรายได้ที่มี
จึงน าไปใช้จ่ายก่อน เงินส่วนที่เหลือจากการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันจึงน ามาช าระหนี้สินที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันจึงไม่มีเงินเหลือที่จะออม ผู้ที่ไม่มีหนี้สินหรือผู้ที่มีเงินเหลือจากการช าระหนี้ เท่านั้นจึงจะมีเงิน
เหลือออม  
 5.2.2 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการออมภาค
ครัวเรือนของประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งที่เน้นการลงทุนในหุ้น
สามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยต้องลงทุนในหุ้นดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 
65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ LTF ยังให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนราย
ย่อย เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการลงทุนและการออมอีกด้วย โดยที่สามารถน ามาลดหย่อยภาษีได้ตามที่
จ่ายจริง สูงสุดไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินในปีภาษีนั้น แต่ไม่เกิน 500 ,000 บาท แต่ก็ยังมีการถกเถียง
กันว่า LTF นั้นจะช่วยเพ่ิมเสถียรภาพให้แก่ตลาดทุนและส่งเสริมให้มีการออมระยะยาวจริงหรือไม่ 
โดยสภาธุรกิจไทยระบุว่า มาตรการลดหย่อนภาษีเป็นแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนผ่านสถาบัน (กองทุน)
ภายในประเทศ ซึ่งไม่ผันผวนตามแรงซื้อหรือแรงขายท่ีเกิดจากความตื่นตระหนกของนักลงทุนต่างชาติ
และนักลงทุนรายย่อย อีกทั้งสัดส่วนของนักลงทุนสถาบันในประเทศจากนักลงทุนทั้งหมดก็เพ่ิมขึ้น
จากร้อยละ 6.8 ในปี พ.ศ. 2552 เป็นร้อยละ 9.9 ใน พ.ศ. 2557 ดังนั้น สภาธุรกิจจึงเห็นว่ามาตราการ
ดังกล่าวช่วยเพ่ิมเสถียรภาพให้แก่ตลาดทุนได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยพร อ ามสุทธิ์ (2557) 
ได้ท าการศึกษา การตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของพนักงานเงินเดือนประจ าใน
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กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทศวรรณ จันทร์สาย (2557) ได้ท าการศึกษา ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กับ บลจ.บัวหลวง กรณีศึกษาลูกค้าท่ีลงทุน
ผ่านธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทราวลัย ทับทอง 
(2560) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริษัท 
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด มหาชน พบว่า วัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการลงทุนก็คือเพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการหักลดหย่อนภาษี รองลงมาได้แก่เพ่ือหวังผลตอบแทนจากการลงทุน และเพ่ือเป็นการ
เก็บออมเพ่ืออนาคต ตามล าดับ 
 5.2.3 กองทุนการออมแห่งชาติ (NSF) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการออมภาค
ครัวเรือนของประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาแล้วเกือบ 10 ปีก่อนหน้านี้ โดยที่
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไม่ได้มีการวางแผนการออมตั้งแต่ช่วงที่ยังอยู่ในวัยท างาน ในขณะที่
ระบบ บ านาญของประเทศเองยังมีความเหลื่อมล้ าและแยกกันอยู่ กล่าวคือ ภาครัฐ มีกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีกองทุนสงเคราะห์ครู หรือประกันสั งคมส่งเสริมการเก็บเงิน
สมทบลูกจ้างนายจ้าง ภาคเอกชน มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ภาคประชาชน ยังไม่มีการออมที่แน่นอน 
ต่างคนต่างออม ใครไม่มีหนี้ก็ออมเอง แต่ส่วนใหญ่ยังขาดการตระหนักรู้ถึงความจ าเป็นของการออม
เพ่ือการเกษียณของตนเอง กองทุนการออมแห่งชาติก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2554 แต่ถูกชะลอ การ
ด าเนินการไว้ก่อน ต่อมาเมื่อถึง พ.ศ. 2557 รัฐบาลได้ผลักดันให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายจน
กองทุนการออมแห่งชาติสามารถเปิดรับสมัครสมาชิกได้ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 กล่าวได้ว่า เป็น
ครั้งแรกที่ระบบบ านาญของประเทศไทยมีกรอบการด าเนินงานครบถ้วนรองรับประชาชนทุกภาคส่วน 
สามารถลดความเหลื่อมล้ าของสังคมในมิติด้านการออมเพ่ือการเกษียณได้ หากมีการออมต่อเนื่อง
ยาวนาน ก็จะสามารถมั่นใจได้ว่าประชาชนของประเทศจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ มงคลชัย จ ารูญ (2560) ได้ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออมเงินในกองทุนการออม
แห่งชาติของแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจน จงจันสี 
(2558) ได้ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ กรณีศึกษาใน
เขตกรุงเทพมหานคร แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑามาส สมบุณยะวิโรจน์ (2554) ได้
ท าการศึกษา กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทย พบว่า 
ประชาชนที่สนใจสมัครสมาชิกกับกองทุนการออมแห่งชาติเพราะได้รับผลตอบแทนจากกองทุน มีเงิน
ไว้ใช้ตอนเกษียณอายุ และได้รับเงินสมทบจากรัฐบาล แต่ก็มีประชาชนบางกลุ่มที่ไม่รู้ จักกองทุนการ
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ออมแห่งชาติ และไม่สนใจสมัครสมาชิกเข้ากองทุนแห่งชาติเพราะมีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่า
รายได้จึงไม่จูงใจให้เกินการออม ดังนั้นรัฐบาลจึงควรสนับสนุน ส่งเสริม โฆษณา ให้กองทุนการออม
แห่งชาติเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้แรงงานนอกระบบรู้จักกองทุนการออมแห่งชาติ และหันมาออม
ผ่านกองทุนมากขึ้นเพ่ือมีเงินไว้ใช้ยามเกษียณ 
 5.2.4 ผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ย (INT) ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติกับการออมภาค
ครัวเรือนของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ซานียะฮ์ ช่างวัฒนากุล (2559) ได้
ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนจังหวัดสตูล และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ไกรวิชญ์ ประชุมพันธ์ และคณะ (2561) ได้ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ออมของผู้บริโภคเพ่ือใช้จ่ายในอนาคตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เมื่อประชาชนมี
รายได้ประชาชนจะน ารายได้ที่ได้รับมาจับจ่ายใช้สอย เงินส่วนที่เหลือจากการจับจ่ายใช้สอยใน
ชีวิตประจ าวันจะน ามาช าระหนี้สินที่มีอยู่ในปัจจุบันจึงไม่มีเงินเหลือที่จะออม ผู้ที่ไม่มีหนี้สินหรือผู้ที่มี
เงินเหลือจากการช าระหนี้สินเท่านั้นจึงจะมีเงินเหลือออม และอีกปัจจัยหนึ่งคือ อัตราดอกเบี้ยในการ
ออมยังมีน้อยเกินไปจึงเก็บเงินสดไว้กับตัวเองและยังไม่ตัดสินใจลงทุนในรูปแบบอ่ืน ๆ แต่ไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เดือนรุ่ง ช่วยเรือง (2555) ได้ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออม
ของภาคครัวเรือนในชุมชนเกาะเปียะ จังหวัดตรัง และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เนษพร นาคสี
เหลือง (2557) ได้ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเพ่ือเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของ
พนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
การออมส่วนใหญ่ของประชาชน คือ อัตราผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ย เพราะประชาชนนิยมฝาก
เงินกับสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงและปลอดภัยสูงมากกกว่าที่จะน าเงินไปฝากหรือลงทุน อย่างอ่ืน
ที่มีความเสี่ยงต่อการศูนย์เสียเงินต้น ดังนั้น อัตราผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ยจึงเป็นปัจจัยหลักใน
การตัดสินใจฝากเงินของประชาชน 
 5.2.5 ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ (M1) ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติกับการออมภาคครัวเรือน
ของประเทศไทย เนื่องจาก ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ คือ เงินหมุนเวียนอยู่ในมือของประชาชน 
ประกอบด้วย ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ รวมถึงเงินฝากกระแสรายวัน ถ้าปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ
มีมากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อ เงินเฟ้อ และอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กรรณิการ์ จะกอ (2555) ได้ท าการศึกษา ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เขมมิกา เพ็ชรุจิ (2553) ได้ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณเงินฝากของ



89 

89 
  

 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) พบว่า เมื่ออัตราเงินเฟ้อเพ่ิมสูงขึ้น จะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยที่หัก
เงินเฟ้อออก หรือเรียกว่า อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงมีค่าลดลงไป ท าให้ประชาชนลดปริมาณเงินฝากใน
ระบบธนาคารพาณิชย์ลง  
 5.2.6 ประกันชีวิต OIC ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติกับการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิศิษฎ์ บิลมาศ และ สุพิชชา โชติก าจร (2557) ได้ท าการศึกษา รูปแบบ
และพฤติกรรมการออมของครัวเรือนในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ และไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปัทมา โกเมนท์จ ารัส (2556) ได้ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีต่อการออมของครัวเรือน : 
กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูวสิทธิ์ สินไชยกิจ (2550) ได้
ท าการศึกษา รูปแบบการออมภาคครัวเรือนในเขตเมืองและชนบทจังหวัดเชียงใหม่ และไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กัญญารัตน์ วงษ์ชมภู (2554) ได้ท าการศึกษา การเปรียบเทียบพฤติกรรมการออม
และรูปแบบการออม ของกลุ่มพนักงานสถาบันการเงินและกลุ่มข้าราชการ พบว่า การออมในประกัน
ชีวิตนอกจากได้รับสิทธิประโยชน์ในรูปของดอกเบี้ยแล้ว ยังเป็นหลักประกันให้กับชีวิตเมื่อถึงเวลา
เจ็บป่วย หรือยามฉุกเฉิน ดังนั้น ประกันชีวิตจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการออมของประชาชน 
 5.2.7 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (PVD) ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติกับการออมภาคครัวเรือนของ
ประเทศไทย ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญญารัตน์ วงษ์ชมภู (2554) ได้ท าการศึกษา การ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการออมและรูปแบบการออม ของกลุ่มพนักงานสถาบันการเงินและกลุ่ม
ข้าราชการ และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริอรุณ อนันตวิรุฬห์ (2550) ได้ท าการศึกษา พฤติกรรม
การออมเ พ่ือการเตรียมเกษียณอายุของลูกจ้ างสถานประกอบการเอกชนขนาดใหญ่ ใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า เหตุผลของการออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เหตุผลหลัก ๆ คือ ออมไว้
ใช้หลังเกษียณ ออมเพ่ือไว้ใช้ในยามเจ็บป่วย ได้รับสิทธิในการลดหย่อยภาษี และออมเพ่ือเป็น
หลักประกันให้แก่ครอบครัว ตามล าดับ  
 5.2.8 กองทุนประกันสังคม (SSO) ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติกับการออมภาคครัวเรือนของ
ประเทศ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริอรุณ อนันตวิรุฬห์ (2550) ได้ท าการศึกษา พฤติกรรมการ
ออมเพ่ือการเตรียมเกษียณอายุของลูกจ้างสถานประกอบการเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร
พบว่า ลูกจ้างที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ออมแบบบังคับกับกองทุนประกันสังคม และออมแบบสมัคร
ใจ กับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพร้อยละ 46.25 วัตถุประสงค์ของการออมคือ เพ่ือไว้ใช้หลังเกษียณ เพื่อไว้
ใช้ในยามเจ็บป่วย และออมเพ่ือเป็นหลักประกันให้แก่ครอบครัว  แต่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จุฑามาศ สมบุณยะวิโรจน์ (2554) ได้ท าการศึกษา กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช). กับความมั่นคง
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ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย พบว่า ประชาชนไม่สนใจลงทุนในกองทุนประกันสังคมมาตรา 40 
เนื่องจากมีรายได้ไม่แน่นนอน และไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษี 
 5.2.9 กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (GPF) ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติกับการออมภาค
ครัวเรือนของประเทศ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญญารัตน์ วงษ์ชมภู (2554) ได้ท าการศึกษา
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมและรูปแบบการออม ของกลุ่มพนักงานสถาบันการเงินและกลุ่ม
ข้าราชการ และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัฒนี ทองพึง (2555) ได้ท าการศึกษา การวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลเพ่ือวัยเกษียณอายุ : กรณีศึกษาเฉพาะครูโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร พบว่า 
ข้าราชการส่วนใหญ่ออมภาคบังคับกับกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการเพ่ือมีเงินไว้ใช้หลัง
เกษียณอายุราชการ และให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า  
 5.2.10 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติกับการออมภาค
ครัวเรือนของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑามาศ สมบุณยะวิโรจน์  (2554) ได้
ท าการศึกษา กองทุนการออมแห่งชาติ. (กอช).กับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วศิน อินทรผูก (2555) ได้ท าการศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในอ าเภอเมืองล าปางในการลงทุนกับกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยง
ชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว พบว่า การที่ประชาชนยังไม่ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการ
เลี้ยงชีพ เนื่องมาจากรายได้ท่ีไม่แน่นอนและไม่ได้ใช้สิทธิลดหย่อนในการเสียภาษี 
 

5.3  สรุป 

จากการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย มี
ปัจจัยทางเศรษฐกิจอยู่ 3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 ได้แก่ 1. เงินเฟ้อ มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับ
การออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ -455.56 บาท หมายความว่าถ้า
อัตราเงินเฟ้อเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 จะส่งผลให้การออมภาคครัวเรือนลดลง 455.56 บาท เมื่อปัจจัยอ่ืน ๆ 
คงท่ี 2. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับการออมภาคครัวเรือนของประเทศ
ไทย มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 102.69 บาท หมายความว่า ถ้ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวเพ่ิมข้ึน 1 บาท จะส่งผลให้การออมภาคครัวเรือนของประเทศไทยเพิ่มขึ้น 102.69 บาท เมื่อ
ปัจจัยอื่น ๆ คงท่ี 3. กองทุนการออมแห่งชาติ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับการออมภาคครัวเรือน
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ของประเทศไทย มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 42.29 บาท หมายความว่า ถ้ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
การออมแห่งชาติเพ่ิมขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้การออมภาคครัวเรือนของประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 42.29 
บาท เมื่อปัจจัยอื่น ๆ คงที่ 
 

5.4  ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 

การการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ท าให้ทราบถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการออมภาค
ครัวเรือนของประเทศไทย ซึ่งมีข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้ดังต่อไปนี้ 

1. บุคคลและประชาชนสามารถเอาไปเป็นแนวทางในการออมปรับใช้ได้กับตนเองและ
ครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการออมเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ไว้ใช้ยามเกษียณอายุ เพ่ือสร้างหลักประ
ให้กับชีวิตทุกช่วงอายุ 

2. การออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้จักกองทุนการออมแห่งชาติ ซึ่ง
ตรงนี้อยากให้ภาครัฐบาลเข้ามาส่งเสริม ผลักดัน ให้กองทุนแห่งชาติเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เพ่ือรองรับ
ลูกจ้างที่อยู่นอกระบบ ได้มีการออมไว้ใช้ในยามเกษียณอายุ และลดความเหลื่อมล้ าในเรื่องของ
สวัสดิการที่ภาครัฐจัดให้ 

3. ธนาคารและสถาบันการเงินสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับปรุง 
และเสนอแนะให้ประชาชนสนใจและหันมาฝากเงินหรือลงทุนกับสถาบันการเงินมากขึ้น 

4. การออมภาคครัวเรือนที่ผ่านมามีอัตราการออมที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นภาครัฐควรให้
ความรู้เรื่องการออม เครื่องมือที่ใช้ในการออม การเข้าถึงการออมเงิน เพ่ือเพ่ิมแนวทางในการระดม
เงินออมเป็นเรื่องที่ต้องกระท าโดยเร่งด่วนเพ่ือให้ครัวเรือนมีเงินออมมากขึ้น ในการระดมเงินออมเพ่ือ
เพ่ิมเงินออมโดยท าได้ดังนี้ 

4.1 การออมภาคบังคับ ท าโดยการหักเงินออกจากได้รายได้ประจ าของผู้มีเงินเดือนเช่น 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือกองทุนประกันสังคม 

4.2 การออมภาคสมัครใจ ท าได้โดยการลดการเก็บภาษีจากดอกเบี้ยเงินออม จะท าให้มี
ผู้สนใจการออมมากข้ึน 
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5.5  ข้อเสนอแนะงานวิจัยคร้ังต่อไป 

5.5.1 ควรท าการศึกษาตัวแปรอิสระอ่ืน ๆ ที่อาจจะสะท้อนถึงการออมภาคครัวเรือนของ
ประเทศไทย เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย ภาระหนี้สิน เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อการออม
ภาคครัวเรือนของประเทศไทยได้สมบูรณ์มากขึ้น 

5.5.2 ควรท าการศึกษากองทุนการออมแห่งชาติเนื่องจากกองทุนการออมแห่งชาติยังไม่เป็นที่
รู้จักมากนัก เพราะขาดการประชาสัมพันธ์ ขาดการให้ความรู้ในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่
กองทุนมีให้ ดังนี้จึงเป็นเรื่องที่ควรท าการศึกษาอย่างยิ่ง เพ่ือให้แรงงานนอกระบบกว่า 35 ล้านคน
เข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีในวัยเกษียณ 
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ยุทธ ไกยวรรณ์. (2556). การวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปรส าหรับงานวิจัย. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: 
 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ดาราภรณ์ โคสิริวิวัฒน์. (2558). การศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการออมของข้าราชการ
 กองทัพอากาศ. (การค้นคว้าอิสระ เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต, 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
ลัดดาวรรณ ทองน้อย. (2561).ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคายางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ตลาดกลาง 
 หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต , มหาวิทยาลัย
 เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ) 

 

http://119.46.166.126/digitalschool/technologym1_3/businessm1_1/lesson4/p%09aper/pdf_teacher_lc.pdf
http://119.46.166.126/digitalschool/technologym1_3/businessm1_1/lesson4/p%09aper/pdf_teacher_lc.pdf
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
วศิน อินทรผูก. (2555). ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าใน
 อ าเภอเมืองล าปางในการลงทุนกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะ
 ยาว (การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
วิมลรัตน์ ศรีรัตนกูล. (2550). ปัจจัยที่มีผลต่อการออมในระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย. 
 (วิทยานิพนธ์บัณฑิตวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
วิศิษฎ์ บิลมาศ และ สุพิชชา โชติก าจร. (2557). รูปแบบและพฤติกรรมการออมของครัวเรือนในเขต
 อ าเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์. (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์, เพชรบูรณ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 เพชรบูรณ์) 
ศตวรรษ ท่าช้าง. (2554). แบบแผนการออมของพนักงานสถาบันการเงินในอ าเภอเมืองจังหวัด
 เชียงใหม่. (การค้นคว้าอิสระเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ศิรประภา สุขส าโรง. (2557). ความสัมพันธ์ของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกประเทศที่มีต่อการ
 ส่งออก ยางพาราชนิดยางแผ่น 3 ไปประเทศจีน. (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต , 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 
ศิริอรุณ อนันตวิรุฬห์. (2550). พฤติกรรมการออมเพื่อการเตรียมเกษียณอายุของลูกจ้างสถาน
 ประกอบการเอกชนขนาดใหญ่ ในกรุงเทพมหานคร. (สารนิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตร์
 มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน. ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2557). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : 
 https://www.1213.or.th/th/moneymgt/save/Pages/save.aspx (วันที่สืบค้น 26 
 พฤศจิกายน 2560).  
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจฯ ธนาคารออมสิน. (2561). [ออนไลน์]. สืบค้นจาก : 
 https://www.gsb.or.th/getattachment/f9adc17a-abcf-4c1d-
 bd041a2ee18872c5/15MC_hotissue_Saving_OCT18_internet_detail.aspx (วันที่
 สืบค้น 9 กรกฎาคม 2562) 
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อ๊ึงภากรณ์. (2561). [ออนไลน์]. สืบค้นจาก: 
 https://www.pier.or.th/?abridged= (วันที่สืบค้น 9 กรกฎาคม 2562) 

https://www.1213.or.th/th/moneymgt/save/Pages/save.aspx
https://www.gsb.or.th/getattachment/f9adc17a-abcf-4c1d-%09bd041a2ee18872c5/15MC_hotissue_Saving_OCT18_internet_detail.aspx
https://www.gsb.or.th/getattachment/f9adc17a-abcf-4c1d-%09bd041a2ee18872c5/15MC_hotissue_Saving_OCT18_internet_detail.aspx
https://www.pier.or.th/?abridged=%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%09%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%84%09%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%25A%092%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B9%25%0988%E0%B8%AD
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ).  ข้อมูลสถิติประกัน

ชีวิต. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก : http://www.oic.or.th/th/industry/statistic (วันที่สืบค้น 
5 กรกฎาคม 2562) 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. คู่มือประฏิบัติงานส าหรับ
 นายหน้าประกันชีวิต.  [ออนไลน์]. สืบค้นจาก : 
 http://www.oic.or.th/sites/default/files/content/85937/bth3.pdf (วันที่สืบค้น 12 
 กรกฎาคม 2562) 
ส านักงานประกันสังคม. รายงานประจ าปี. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก : 
 https://www.sso.go.th/wpr/main/privilege/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8
 %A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99_sub_category_list-
 label_1_130_716 (วันที่สืบค้น 26 มิถุนายน 2562) 
ส านักงานเศรษฐกิจกระทรวงการคลัง. (2549). [ออนไลน์]. สืบค้นจาก : 
 http://www.fpo.go.th/main/General-information-public-
 service/FAQ/2803/2969.aspx (วันที่สืบค้น 12 กรกฎาคม 2562) 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ .  การออมภาคครัวเรือนของไทย . (2561). [ออนไลน์ ]. สืบค้นจาก 
 http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/ส ารวจ/ด้านสังคม/รายได้รายจ่ายครัวเรือน/
 การออม ภาคครัวเรือนของไทย.aspx (วันที่สืบค้น 25 มิถุนายน 2562)  
เสาวนีย์ โกมลเมธา. (2553). ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อปริมาณเงินฝาของธนาคารพาณิชย์ใน
 ประเทศไทย. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) 
หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย.กองทุนรวม. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก: 
 https://www.kasikornasset.com/th/Pages/index.aspx (วันที่สืบค้น 9 กรกฎาคม 
 2562) 
หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย. กองทุน RMF/LTF. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก 
 https://www.ktb.co.th/th/content/personal/investment/ktam  

 (วันทีสืบค้น 9 กรกฎาคม 2562) 

http://www.oic.or.th/sites/default/files/content/85937/bth3.pdf
https://www.sso.go.th/wpr/main/privilege/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%09%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99_sub_category_list-%09label_1_130_716
https://www.sso.go.th/wpr/main/privilege/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%09%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99_sub_category_list-%09label_1_130_716
https://www.sso.go.th/wpr/main/privilege/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%09%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99_sub_category_list-%09label_1_130_716
http://www.fpo.go.th/main/General-information-public-%09service/FAQ/2803/2969.aspx
http://www.fpo.go.th/main/General-information-public-%09service/FAQ/2803/2969.aspx
http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านสังคม/รายได้รายจ่ายครัวเรือน/%09การออม%09ภาคครัวเรือนของไทย.aspx
http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านสังคม/รายได้รายจ่ายครัวเรือน/%09การออม%09ภาคครัวเรือนของไทย.aspx
https://www.kasikornasset.com/th/Pages/index.aspx
https://www.ktb.co.th/th/content/personal/investment/ktam
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ให้เงินท างานผ่านกองทุนรวม. ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV). [ออนไลน์]. สืบค้นจาก: 
 http://www.thaimutualfund.com/AIMC/aimc_navSearchResult.jsp (วันที่สืบค้น 6 
 กรกฎาคม 2562) 
อดุลย์ สาลิฟา. (2559). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long 

Term Equity Fund : LTF) ของนักลงทุนในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล. [ออนไลน์]. 
เข้าถึงได้จาก : 
http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2016/TU_2016_5602030925_4571_
3736.pdf 

อรนุช เชาว์สุวรรณกิจ. (2550). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของครัวเรือนไทย. (การค้นคว้า
 อิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
อรุณ ภาณุพงษ์. (2502). หลักเศรษฐศาสตร์. กรุงเทพฯ: ประชาสงค์เคราะห์. 
อัญชลี แก้วเจริญวงศ์. (2548). การเปรียบเทีบผลตอบแทนสุทธิของการออมเพื่อการเกษียณอายุ
 แบบบังคับของประเทศไทย ระหว่างการออมภายใต้กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ
 และภายใต้กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ.  (วิทยานิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตร์
 มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามค าแหง) 
อุมาพร จันทรศร, พิมพ์ชนก ตระกาลสุภรัตน์ และศิรินภรณ์ สุขรินทร์. (2557). ความน่าเชื่อถือของ
 สถิติทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมอร์นอฟ ส าหรับ 1 กลุ่มตัวอย่าง จากโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
 สถิติ SPSS วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 22(2), 172-183. 
โอปอ ค าเกษม. (2552). ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ มีผลต่อผลประกอบการของบริษัทในกลุ่ม
 อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (การ
 ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ) 
Branson, W.H. (1989). Macroeconomic Theory and Policy. 3rd ed. New York: Harper 

& Row, Publishers. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
Dimitrios Asteriou (2006) Durbin’ s h test in the presence of lagged dependent 
 variables. (Applied Econometrics) 
 http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2016/TU_2016_5602030925_4571_
 3736.pdf (วันที่สืบค้น 10 ธันวาคม 2560) 
WallstreeMojo Growth Rate Foumula. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก : 
 https://www.wallstreetmojo.com/growth-rate-formula/ (วันที่สืบค้น 28 กรกฎาคม 
 2562) 
 

http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2016/TU_2016_5602030925_4571_%093736.pdf
http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2016/TU_2016_5602030925_4571_%093736.pdf
https://www.wallstreetmojo.com/growth-rate-formula/
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ภาคผนวก ก. 

แบบรับรองการมีจรรยาบรรณในการท าการค้นคว้าอิสระ 
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แบบรับรองการมีจรรยาบรรณในการท าการค้นคว้าอิสระ 
 

เพ่ือให้การท าการค้นคว้าอิสระของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนปฏิบัติตามหลัก
จรรยาบรรณนักวิจัย 9 ข้อ ตามท่ีสภาวิจัยแห่งชาติก าหนด ซึ่งประกอบไปด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จรรยาบรรณนักวิจัย 9 ข้อ ตามที่สภาวิจัยแห่งชาติก าหนด 
1.  นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ นักวิจัยต้องมีความ

ซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน  ไม่ลอกเลียนงานของผู้อ่ืน ต้องให้เกียรติ 
และอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นามาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย 
และมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 

2.  นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท างานวิจัย ตามข้อตกลงท่ีท าไว้กับหน่วยงาน
ที่สนับสนุนการวิจัย และต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลง
การวิจัยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน อุทิศเวลาท างานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุด และเป็นไปตาม
ก าหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิ้งงานระหว่างด าเนินการ 

3.  นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัย นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ใน
สาขาวิชาการที่ท าวิจัยอย่างเพียงพอ และมีความรู้ความช านาญ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับ
เรื่องที่ท าวิจัย เพ่ือน าไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพ่ือป้องกันปัญหาการวิเคราะห์ การตีความ 
หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย 

4.  นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 
นักวิจัยต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน 
สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตส านึกและมีปณิธานที่จะอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

5.  นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัยนักวิจัย 
ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยและขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพ่ือนมนุษย์ 
ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  โดยไม่
หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

6.  นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการท าวิจัย 
นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่า อคติส่วนตน หรือความล าเอียงทางวิชาการ อาจ
ส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย 

7.  นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัย
เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกินความเป็นจริง และไม่ใช้
ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ 
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ข้าพเจ้า นางสาวเมทาวี มีเกล็ด นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รหัสนักศึกษา 
57805141010-3 ซึ่งเป็นผู้ท าการค้นคว้าอิสระ เรื่อง ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการออม
ภาคครัวเรือนของประเทศไทย ได้ทราบและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณท่ีก าหนดไว้ทุก
ประการ ข้าพเจ้าทราบดีว่าการให้ข้อความอันเป็นเท็จและการละเมิดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ
นักวิจัย อาจน ามาสู่การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือถูกเพิกถอนปริญญา 
 
       (ลงชื่อ)...................................................  
           (นางสาวเมทาวี มีเกล็ด) 
            ผู้ท าการค้นคว้าอิสระ) 
 
       วันที่........... เดือน..................พ.ศ.......... 

 

8.  นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืน นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะ
เปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟัง ความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผู้อ่ืน และ
พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง 

9 . นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ  นักวิจัยพึงมีจิตสานึกที่จะอุทิศ
ก าลังสติปัญญาในการท าวิจัย เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือความเจริญและประโยชน์สุขของ
สังคมและมวลมนุษยชาติ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข.  

การแปลงค่าตัวแปรอสิระและตัวแปรตามใหต้วัแปรมีการแจกแจงแบบปกติ 
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ตารางท่ี 1 การแจกแจงของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม (ข้อมูลดิบ) 
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ตารางท่ี 2 การแปลงข้อมูลของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ด้วยวิธี logX , logY 

 
 
ตารางท่ี 3 การแปลงข้อมูลของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ด้วยวิธี X2 
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ตารางท่ี 4 การแปลงข้อมูลของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ด้วยวิธี P1-P0 
        P0 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค. 

ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
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