การออมภาคคร ัวเรือนของไทย
ไตรมาสที 3 ปี 2561

สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทําโครงการ “สํารวจพฤติกรรมการออม และการเข้าถึงบริการทาง
การเงินภาคครัวเรือน” โดยได้ดําเนินการสํารวจไปพร้อมกับการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
จากครัวเรือนตัวอย่างทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล จํานวน 13,000 ครัวเรือน
และได้จัดทํามาแล้ว 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2549 ครั้งที่ 2 เดือน ม.ค. - มี.ค. 2553 ครั้งที่ 3
เดือน ม.ค. - มี.ค. 2556 ต่อมาครั้งที่ 4 ได้เปลี่ยนชื่อการสํารวจเป็น “การสํารวจการติดตามระดับความรู้
และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน” เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2559 ครั้งที่ 5 เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2560
และการสํารวจในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน ก.ค. - ก.ย. 2561 ซึ่งสรุปผลการ
สํารวจที่สําคัญ ดังนี้
1. ล ักษณะทว ั ไปของคร ัวเรือน

จากผลการสํารวจครัวเรือนทั่วประเทศประมาณ 21.6 ล้านครัวเรือน ซึ่งเป็นครัวเรือนในเขตเทศบาล
จํานวน 10.1 ล้านครัวเรือน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.6 และเป็นครัวเรือนนอกเขตเทศบาลจํานวน 11.5 ล้าน
ครัวเรือน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.4 โดยพบว่าหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ทั้งนี้
เป็นเพศชายร้อยละ 61.8 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 38.2 สะท้อนลักษณะโครงสร้างครัวเรือนไทยที่ส่วนใหญ่ให้
ผู้ชายเป็นหัวหน้าครัวเรือน
แผนภูม ิ 1 ร้อยละของห ัวหน้าคร ัวเรือน จําแนกตามเพศ

หญิง ล้านครั21.6
วเรือน ชาย
38.2%
61.8%

2
ิ ใจเรือ
2. ผูร้ ับผิดชอบและต ัดสน
 งการใชเ้ งินในคร ัวเรือน

จากครั ว เรื อ นทั่ ว ประเทศ พบว่ า ครั ว เรื อ นที่ มี หั ว หน้ า ครั ว เรื อ น (ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศชาย)
เป็นผู้รับผิดชอบและตัดสินใจเรื่องการใช้เงินของครัวเรือนถึงร้อยละ 45.4 รองลงมาคือหัวหน้าครัวเรือนและ
คู่สมรสร้อยละ 35.2 หัวหน้าครัวเรือนและสมาชิกในครัวเรือนร้อยละ 13.1 ส่วนบุคคลอื่นนอกครัวเรือนและผู้
ที่ไม่สามารถตัดสินใจเรื่องการใช้เงินของครัวเรือนได้มีสัดส่วนต่ําสุดคือร้อยละ 0.8
แผนภูม ิ 2 ร้อยละของผูร้ ับผิดชอบและต ัดสินใจเรือ
 งการใชเ้ งินในคร ัวเรือน

(4)
สมาชิกท่านอื่นใน
ครัวเรือน 3.4%
(3)
หัวหน้าครัวเรือน
และสมาชิกใน
ครัวเรือน 13.1%

(5)
คู่สมรสของหัวหน้า
ครัวเรือน 2.0%

(6)
บุคคลอื่นนอก
ครัวเรือน 0.8%
(1)
หัวหน้าครัวเรือน
45.4%
(2)
หัวหน้าครัวเรือน
และคูส่ มรส 35.2%

3. คร ัวเรือนทีม
 ก
ี ารเก็บออมและการจ ัดสรรเงินออมของคร ัวเรือน

จากครัวเรือนทั่วประเทศประมาณ 21.6 ล้านครัวเรือน พบว่ามีครัวเรือนที่มีการออมเงิน 15.7 ล้าน
ครัวเรือน หรือร้อยละ 72.9 และอีก 5.8 ล้านครัวเรือนหรือร้อยละ 27.1 ไม่มีเงินออม
เมื่อพิจารณาวิธีการจัดสรรเงินออมของครัวเรือนที่แตกต่างกัน โดยครัวเรือนจะนําเงินที่ได้ไปจับจ่าย
ใช้สอยก่อน เมื่อเหลือจากการใช้จ่ายแล้วจึงจะเก็บออมร้อยละ 38.9 ในขณะที่ครัว เรือนที่แบ่งส่ว นของ
เงินออมไว้ก่อนที่จะนําเงินไปจับจ่ายใช้สอยคือร้อยละ 22.6 ซึ่งจะเห็นได้ว่าในกลุ่มที่มีการวางแผนเก็บออม
อย่างจริงจังค่อนข้างน้อยกว่ากลุ่มอื่น ในขณะที่หลายครัวเรือนยังคงมีความไม่แน่นอนในการจัดสรรเงิน
ออมถึงร้อยละ 38.5 ซึ่งใกล้เคียงกับการนําเงินที่ได้ไปจับจ่ายใช้สอยก่อน เมื่อเหลือจากการใช้จ่ายจึงจะเก็บ
ออม เป็นที่น่าสังเกตได้ว่า ครัวเรือนยังมีความกังวลกับการที่จะเก็บออมอาจจะเกิดจากหลายๆ ปัจจัย เช่น
ปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น หรืออาชีพยังไม่มีความมั่นคงพอที่จะวางแผนการออม
แผนภูม ิ 3 ร้อยละของคร ัวเรือนทีม
 ก
ี ารเก็บออม

ไม่ออม
27.1%

ออม
72.9%

38.9%
22.6%
38.5%

นําเงินที่ได้ไปจับจ่ายใช้สอยก่อน
ถ้ามีเหลือจึงจะเก็บออม
แบ่งส่วนของเงินออมไว้
ก่อนที่จะนําเงินไปจับจ่ายใช้สอย
ไม่แน่นอน

3
4. เปรียบเทียบคร ัวเรือนทีม
 ก
ี ารเก็บออม ปี 2559 และปี 2561

เมื่อเปรียบเทียบการออม พบว่าจํานวนครัวเรือนที่มีการออมในปี 2561 เพิ่มจากปี 2559 ถึงร้อย
ละ 6.2 (ปี 2559 ร้อยละ 66.7 และปี 2561 ร้อยละ 72.9 ตามลําดับ) สะท้อนให้เห็นว่าตลอดระยะเวลา 2 ปี
ที่ผ่านมานั้น สัดส่วนของครัวเรือนมีการเก็บออมเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
แผนภูม ิ 4 ร้อยละของคร ัวเรือนทีม
 ก
ี ารเก็บออม จําแนกตามปี

72.9%

66.7%

2559

2561

5. ว ัตถุประสงค์หล ักของการเก็บออม

ครั ว เรื อ นทั่ ว ประเทศส่ ว นใหญ่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของการเก็ บ ออมเพื่ อ ใช้ จ่ า ยในยามชรา หรื อ
เกษียณอายุร้อยละ 42.1 เพื่อใช้จ่ายยามเจ็บป่วย/ฉุกเฉินร้อยละ 32.0 เพื่อใช้จ่ายเมื่อเว้นว่างจากฤดูกาลเก็บ
เกี่ยว/ทําการเกษตร/ทําธุรกิจร้อยละ 9.7 เพื่อใช้ในการศึกษาร้อยละ 7.9 จัดหาเครื่องอํานวยความสะดวกและ
ยานพาหนะร้อยละ 4.2 เพื่อมีบ้านเป็นของตัวเองร้อยละ 3.7 และอื่นๆ อีกร้อยละ 0.4 เช่น ค้ําประกันเงินกู้
มรดก ท่องเที่ยว
แผนภูม ิ 5 ร้อยละของว ัตถุประสงค์หล ักของการเก็บออม

3.7%
4.2%
7.9%
9.7%

0.4%

42.1%
32.0%

ใช้จ่ายในยามชราหรือเกษียณอายุ
ฉุกเฉิน/เจ็บป่วย
บริหารรายรับ/รายจ่ายตามฤดูกาล
การศึกษา
เครื่องอํานวยความสะดวกและยานพาหนะ
เพื่อมีบ้านเป็นของตัวเอง
อื่นๆ เช่น ค้ําประกันเงินกู้, มรดก, ท่องเที่ยว เป็นต้น
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6. วิธท
ี ค
ี ร ัวเรือนเลือกใชใ้ นการเก็บออม

สําหรับวิธีที่ครัวเรือนเลือกใช้ในการเก็บออม โดยเก็บเป็นเงินสดสูงสุดถึงร้อยละ 75.5 รองลงมาคือ
เก็บเงินในบัญชีเงินฝากร้อยละ 53.9 เก็บเงินในบัญชีที่เปิดไว้เพื่อออมเงินโดยเฉพาะร้อยละ 25.9 ฝากเงิน
ในสหกรณ์และกลุ่มออมทรัพย์ต่างๆ ร้อยละ 18.6 ให้คนในครอบครัวเก็บแทนร้อยละ 11.5 ลงทุนในผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน (เช่น พันธบัตร หุ้น กองทุนรวม) และเก็บออมในรูปแบบอื่นๆ (เช่น ซื้อที่ดิน อสังหาริมทรัพย์
สินทรัพย์เพื่อการเก็งกําไร) มีร้อยละ 3.2 เท่ากัน
และเป็นที่น่าสังเกตว่ายังมีครัวเรือนที่ไม่ได้มีการออมอย่างจริงจังอีกร้อยละ 18.0 ซึ่งถือเป็นสัดส่วน
ที่มากพอสมควร
1/
แผนภูม ิ 6 ร้อยละของวิธท
ี ค
ี ร ัวเรือนเลือกใชใ้ นการเก็บออม

เก็บเป็นเงินสด
เก็บเงินในบัญชีเงินฝากเดียวกันกับบัญชีเงินเดือนฯ
เก็บเงินในบัญชีที่เปิดไว้เพื่อออมเงินโดยเฉพาะ
ฝากเงินในสหกรณ์ กลุม่ ออมทรัพย์ ฯลฯ
ให้เงินแก่คนในครอบครัว/ครัวเรือนเก็บแทนท่าน
นําไปลงทุ+นในผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ (ไม่รวม กบข.)
อื่นๆ
ไม่ได้ออมอย่างจริงจัง

75.5%
53.9%
25.9%
18.6%
11.5%
3.2%
3.2%
18.0%
0
20
40

60

80

ร้อยละ
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้ า
ี เมือ
7. ระยะเวลาทีส
 ามารถนําเงินออมมาใชด
ํ รงชพ
 ต้องหยุดทํางาน

หากครัวเรือนต้องหยุดทํางานกะทันหันโดยไม่มีกําหนด ระยะเวลาส่วนมากที่หัวหน้าครัวเรือนคิดว่า
สามารถนําเงินออมมาใช้ดํารงชีพได้น้อยกว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละสูงสุดเมื่อเทียบกับช่วงปีอื่นคือร้อยละ 87.2
รองลงมาตั้งแต่ 1 - 5 ปีร้อยละ 9.2 ตั้งแต่ 6 – 10 ปี ร้อยละ 2.5 ตั้งแต่ 11 – 20 ปีร้อยละ 0.6 ตั้งแต่ 21 – 50 ปี
ร้อยละ 0.3 และต่ําสุดคือใช้ได้ตลอดชีวิตร้อยละ 0.2
้ ํารงชีพ
แผนภูม ิ 7 ร้อยละของระยะเวลาทีส
 ามารถนําเงินออมมาใชด
เมือ
 ต้องหยุดทํางานอย่างไม่มก
ี ําหนด

0.2%

0.3%
0.6%
2.5%
9.2%

87.2%

น้อยกว่า 1 ปี
ตั้งแต่ 1 – 5 ปี
ตั้งแต่ 6 – 10 ปี
ตั้งแต่ 11 – 20 ปี
ตั้งแต่ 21 – 50 ปี
ตลอดชีวิต
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8. การประสบปัญหาเงินไม่พอจ่ายและวิธท
ี ใี ชใ้ นการแก้ไขปัญหา

ครัวเรือนทั่วประเทศเคยประสบปัญหาเงินไม่พอจ่ายร้อยละ 50.4 และไม่เคยประสบปัญหาร้อยละ
49.6 โดยวิธีที่เลือกใช้ในการแก้ไขปัญหาสูงสุดได้แก่ ขอยืมจากครอบครัวหรือเพื่อนร้อยละ 36.7 รองลงมา
คือตัดลดรายจ่าย ใช้เงินให้น้อยลงร้อยละ 36.5 ถอนเงินจากบัญชีออกมาใช้ร้อยละ 26.6 ทํางานล่วงเวลา
หารายได้เพิ่มร้อยละ 15.7 จํานําสิ่งของที่มีอยู่หรือจํานองอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 9.9 ส่วนใช้บริการสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การกํากับและอื่นๆ ต่ําสุดอย่างละร้อยละ 1.1
1/
แผนภูม ิ 8 ร้อยละของคร ัวเรือนนทีป
 ระสบปัญหาเงินไม่พอจ่าย และวิธแ
ี ก้ไขปัญหา

36.7%
36.5%
ไม่เคย
49.6%

เคย
50.4%

26.6%
15.7%
9.9%
9.4%
7.3%
5.7%
4.2%
4.1%
2.8%

3
3
3
3
3
3
3
3
3
1.1%
3
1.1%
3
3
3

ถอนเงินจากบัญชีออกมาใช้
ตัดลดรายจ่าย ใช้เงินให้น้อยลง
ขายทรัพย์สินหรือสิ่งของที่มีอยู่
ทํางานล่วงเวลา หารายได้เพิ่ม
ขอยืมจากครอบครัวหรือเพือ่ น
ขอยืมจากนายจ้างหรือขอค่าจ้างล่วงหน้า
จํานําสิ่งของที่มีอยู่ หรือจํานองอสังหาริมทรัพย์
กู้ยืมเงินจากสหกรณ์หรือกลุ่มออมทรัพย์2.9
ใช้บัตรเครดิตรูดซื้อของหรือกดเงินสดจากบัตรเครดิตมาใช้จ่าย
ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ
กู้ยืมเงินจากเงินกู้นอกระบบ
จ่ายชําระเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ล่าช้า หรือ งดจ่ายชําระงวดนั้นๆ
อื่นๆ

1/ ตอบได้มากกว่า 1 วิธี
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