บทสรุปสำหรับผูบริหาร
1/
“การออมของครัวเรือนไทย ไตรมาสที่ 4 ป 2563”
สำนักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทำโครงการ “สำรวจพฤติกรรมการออม และการเขาถึงบริการทางการเงิน
ภาคครั ว เรื อ น” โดยได ด ำเนิ น การสำรวจไปพร อ มกั บ การสำรวจภาวะเศรษฐกิ จ และสั ง คมของครั ว เรื อ น
จากครัวเรือนตัวอยางทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล จำนวน 13,992 ครัวเรือน และ
ไดจัดทำมาแลว 6 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 ตอมาครั้งที่ 4 ไดเปลี่ยนชื่อการสำรวจเปน “การสำรวจการติดตามระดับความรู และการเขาถึงบริ การ
ทางการเงินของประชาชน” เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2559 ครัง้ ที่ 5 เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2560 ครั้งที่ 6 เดือน ก.ค. - ก.ย. 2561
และการสำรวจในครั้งนี้เปนครั้งที่ 7 ไดเปลี่ยนชื่อการสำรวจเปน “การสำรวจการติดตามระดับความรู และ
การเขาถึงบริการทางการเงินของครัวเรือน” โดยเก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2563 ซึ่งสรุปผล
การสำรวจที่สำคัญ ดังนี้

1. ลักษณะทั่วไปของครัวเรือน
จากผลการสำรวจครัวเรือนทั่วประเทศ พบวาครัวเรือนในเขตเทศบาลนอยกวาครัวเรือนนอกเขตเทศบาล
คือรอยละ 46.8 และรอยละ 53.2 โดยพบวาหัวหนาครัวเรือนสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง ทั้งนี้เปน
เพศชายรอยละ 59.3 และเปนเพศหญิงรอยละ 40.7 สะทอนลักษณะโครงสรางครัวเรือนไทยที่สวนใหญผูช าย
เปนหัวหนาครัวเรือน
แผนภูมิ 1 รอยละของหัวหนาครัวเรือน จำแนกตามเพศ

หญิง
40.7%

1/ ไมรวมครัวเรือนตางชาติที่อยูในประเทศไทย

ชาย
59.3%
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2. ผูรับผิดชอบและตัดสินใจเรื่องการใชเงินในครัวเรือน
2/

จากครัวเรือนทั่วประเทศ พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนผูรับผิดชอบและตัดสินใจเรื่องการใชเงิน ของ
ครัวเรื อนถึงรอยละ 45.5 รองลงมาคือผูตอบแบบสอบถามและคูสมรสรอยละ 34.7 ผูตอบแบบสอบถามและ
สมาชิกในครัวเรือนรอยละ 13.8 และเปนที่นาสังเกตวาสมาชิกอื่นในครัวเรือนมีการตัดสินใจเรื่องการเงินมากกวา
คูสมรสของผูตอบแบบสอบถามคือรอยละ 3.1 และรอยละ 1.8 ตามลำดับ บุคคลอื่นนอกครัวเรือนและผูท ี่ ไม
สามารถตัดสินใจเรื่องการใชเงินของครัวเรือนไดมีสัดสวนต่ำสุดคือรอยละ 1.1
แผนภูมิ 2 รอยละของผูรับผิดชอบและตัดสินใจเรื่องการใชเงินในครัวเรือน

(3)
ผูตอบแบบสอบถาม
และสมาชิกในครัวเรือน
13.8%

(4)
สมาชิกทานอื่น
ในครัวเรือน 3.1%

(5)
คูสมรสของ
ผูตอบแบบสอบถาม
1.8%
(6)
บุคคลอื่น
นอกครัวเรือน 0.7%

(2)
ผูตอบแบบสอบถาม
และคูสมรส 34.7%

(7)
ไมมีผูตัดสินใจ
0.4%
(1)
ผูตอบแบบสอบถาม
45.5%

2/ ผูตอบแบบสอบถามเปนหัวหนาครัวเรือนรอยละ 68.0 และเปนบุคคลอื่นในครัวเรือนรอยละ 32.0

3. ครัวเรือนที่มีการเก็บออมและการจัดสรรเงินออมของครัวเรือน
3.1 ครัวเรือนที่มีการเก็บออม
จากผลการสำรวจครัวเรือนทั่วประเทศ พบวาครัวเรือนที่มีการออมเงินมีสูงถึงรอยละ 74.1 สวนครัวเรือน
ที่ไมมีเงินออมมีเพียงรอยละ 25.9 อาจเกิดจากรายไดไมพอกับรายจายจึงทำใหครัวเรือนไมมีเงินเหลือไวสำหรับ
การเก็บออมมากนัก
แผนภูมิ 3.1 รอยละของครัวเรือนที่มีการเก็บออม

ไมออม
25.9%

ออม
74.1%
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3.2 การจัดสรรเงินออมของครัวเรือน
เมื่อพิจารณาวิธีการจัดสรรเงินออมของครัวเรือน พบวาครัวเรือนนำเงินที่ไดรับไปจับจายใชสอยกอน
ถามีเงินเหลือจึงจะเก็บออมคือรอยละ 34.0 ในขณะที่ครัวเรือนไดมีการแบงสวนของเงินออมไวกอนที่จะนำเงิน
ไปจับจายใชสอยคือรอยละ 20.1 กลุมที่มีการวางแผนเพื่อการเก็บออมอยางจริงจังคอนขางนอยกวากลุมอื่น และ
เปนที่นาสังเกตวาครัวเรือนที่มีความไมแนนอนในการจัดสรรเงินออมสูงสุดเมื่อเทียบกับครัวเรือนกลุมอื่นคือรอยละ
40.2 อาจเปนเพราะการหารายไดไมสัมพันธกับคาใชจาย เชน รายไดนอยแตการใชจายสูงกวาจึงไมสามารถที่จะคิด
นำเงินที่ไดไปเก็บออมเพื่อใชจายในอนาคต/เผื่อเวลาฉุกเฉิน/ใชจายในยามเกษียณ เปนตน
แผนภูมิ 3.2 รอยละของการจัดสรรเงินออมของครัวเรือน

5.7%
40.2%
34.0%
20.1%

นำเงินที่ไดไปจับจายใชสอยกอน
ถามีเหลือจึงจะเก็บออม
แบงสวนของเงินออมไวกอน
ที่จะนำเงินไปจับจายใชสอย
ไมแนนอน
ไมสนใจเรื่องการออม

4. เปรียบเทียบครัวเรือนที่มีการเก็บออม ป 2559 ป 2561 และป 2563
เมื่อเปรียบเทียบการออมในระยะเวลา 5 ป คือ ป 2559 - 2563 พบวาจำนวนครัว เรือนที่มีการออม
มีแนวโนมสูงขึ้น โดยในป 2563 เพิ่มจากป 2559 รอยละ 7.4 (ป 2559 รอยละ 66.7 และป 2563 รอยละ 74.1
ตามลำดับ) สะทอนใหเห็นวาตลอดระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา สัดสวนของครัวเรือนมีการเก็บออมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
แผนภูมิ 4 รอยละของครัวเรือนที่มีการเก็บออม จำแนกตามป

72.9%

74.1%

66.7%

3/

พ.ศ.2559

1/ ไมรวมครัวเรือนตางชาติที่อยูในประเทศไทย
3/ รวมครัวเรือนตางชาติที่อยูในประเทศไทย

3/

พ.ศ.2561

1/

พ.ศ.2563
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5. วัตถุประสงคหลักของการเก็บออม
ครัวเรือนทั่วประเทศสวนใหญมีวัตถุประสงคหลักของการเก็บออมเพื่อใชจายในยามชรา หรือเกษียณอายุ
ร อ ยละ 42.8 เพื ่ อ ใชจ  า ยยามฉุ ก เฉิ น/เจ็ บ ปว ยร อ ยละ 33.8 เพื่ อ ใช จ า ยเมื ่อ เวน วา งจากฤดูก าลเก็ บ เกี ่ย ว/
ทำการเกษตร/ทำธุรกิจ และการศึกษารอยละ 15.3 และอื่นๆ อีกรอยละ 8.1 คือเพื่อมีบานเปนของตัวเองรอยละ
3.9 จัดหาเครื่องอำนวยความสะดวกและยานพาหนะรอยละ 3.4 อื่นๆ อีกรอยละ 0.5 เชน ไวเปนมรดก สำหรับ
ทองเที่ยว และค้ำประกันเงินกูรอยละ 0.3
แผนภูมิ 5 รอยละของวัตถุประสงคหลักของการเก็บออม

บริหารรายรับ รายจายตามฤดูกาล
และการศึกษา

ฉุกเฉิน/ เจ็บปวย

15.3%
3.9% เพื่อมีบานเปนของตัวเอง

33.8%
8.1%

อื่นๆ

3.4% จัดหาเครื่องอำนวยความสะดวก
และยานพาหนะ

0.3% ขอกู (ค้ำประกันเงินกู)
0.5% อื่นๆ (เชน ไวเปนมรดก สำหรับทองเที่ยว)

42.8%
ใชจายในยามชรา หรือเกษียณอายุ
4/

6. วิธีที่ครัวเรือนเลือกใชในการเก็บออม

1111สำหรับวิธีที่ครัวเรือนเลือกใชในการเก็บออม โดยเก็บเปนเงินสดสูงสุดถึงรอยละ 75.4 รองลงมาคือ
เก็บเงินในบัญชีที่เปดไวเพื่อออมเงินโดยเฉพาะรอยละ 54.5 ฝากเงินในสหกรณและกลุมออมทรัพยตางๆ รอยละ 19.3
ใหคนในครอบครัวเก็บแทนรอยละ 12.0 ลงทุนในผลิตภัณฑทางการเงิน (เชน พันธบัตร หุน กองทุนรวม) รอยละ 3.1
เก็บออมในรูปแบบอื่นๆ (เชน ซื้อที่ดิน อสังหาริมทรัพย สินทรัพยเพื่อการเก็งกำไร) รอยละ 2.8 และนำไปลงทุน
ในเงินดิจิทัล (เชน Bitcoin, Ethereum และ Libra) รอยละ 0.2 และเปนที่นาสังเกตวายังมีครัวเรือนที่ไม ได
มีการออมอยางจริงจังอีกรอยละ 21.0 ซึ่งถือเปนสัดสวนที่มากพอสมควร

4/ วิธีที่ครัวเรือนเลือกใชในการเก็บออมตอบไดมากกวา 1 วิธี

หนา 4/6
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แผนภูมิ 6 รอยละของวิธีที่ครัวเรือนเลือกใชในการเก็บออม

12.0%

75.4%
เก็บเปนเงินสด

ใหเงินแกคนในครอบครัว/ครัวเรือนเก็บแทน

54.5%

3.1%
นำไปลงทุนในผลิตภัณฑทางการเงินตางๆ
(ไมรวม กบข.)

เก็บเงินในบัญชีที่เปดไวเพื่อออมเงินโดยเฉพาะ

0.2%

21.0%

นำไปลงทุนในเงินดิจิทลั

ไมไดออมอยางจริงจัง

19.3%

2.8%
ฝากเงินในสหกรณ กลุมออมทรัพย ฯลฯ

อื่นๆ

4/ วิธีที่ครัวเรือนเลือกใชในการเก็บออมตอบไดมากกวา 1 วิธี

7. ระยะเวลาที่สามารถนำเงินออมมาใชดำรงชีพเมื่อตองหยุดทำงาน
หากครัวเรือนตองหยุดทำงานกะทันหันโดยไมมีกำหนด ระยะเวลาสวนมากที่ครัวเรือนสามารถนำเงินออม
มาใชดำรงชีพไดนอยกวา 1 ป คิดเปนสัดสวนสูงสุดคือรอยละ 54.1 รองลงมาตั้งแต 1 - 5 ปรอยละ 10.5 ตั้งแต
6 – 10 ป รอยละ 2.3 ตั้งแต 11 – 20 ปรอยละ 0.4 และต่ำสุดคือตั้งแต 21 ปเปนตนไปรอยละ 0.1 จากผลการสำรวจ
ดังกลาว พบวาครัวเรือนไทยมีการเก็บออม แตใชเงินที่เก็บออมไดในระยะเวลาอันสั้นเทานั้น ซึ่งอาจสงผลกระทบ
กับการดำรงชีพในอนาคตหากครัวเรือนหยุดการทำงานหรือตกงาน สวนครัวเรือนที่ไมทราบ/ ไมแนใจ ระยะเวลาที่
สามารถนำเงินออมมาใชดำรงชีพมีรอยละ 32.6
แผนภูมิ 7 รอยละของระยะเวลาที่สามารถนำเงินออมมาใชดำรงชีพ
เมื่อตองหยุดทำงานอยางไมมีกำหนด

2.3%
10.5%

54.1%

0.4%
0.1%

32.6%

นอยกวา 1 ป
ตั้งแต 1 – 5 ป
ตั้งแต 6 – 10 ป
ตั้งแต 11 – 20 ป
ตั้งแต 21 ปเปนตนไป
ไมทราบ/ ไมแนใจ
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8. การประสบปญหาเงินไมพอจายและวิธีที่ใชในการแกไขปญหา

ครัวเรือนทั่วประเทศเคยประสบปญหาเงินไมพอจายสูงถึงรอยละ 62.0 เมื่อเทียบกับครัวเรือนที่ไมเคย
ประสบปญหามีเพียงรอยละ 38.0 โดยวิธีที่เลือกใชในการแกไขปญหาสูงสุดไดแก ตัดลดรายจาย ใชเงินใหนอยลง
รอยละ 47.9 รองลงมาคือถอนเงินจากบัญชีออกมาใชรอยละ 37.3 ขอยืมเงินจากครอบครัวหรือเพื่อนรอยละ 36.5
ขอเงินชวยเหลือจากครอบครัว/ หรือเพื่อน (โดยไมตองคืน) รอยละ 23.1 ทำงานลวงเวลา/งานพิเศษ หารายไดเพิ่ม
รอยละ 19.6 สวนใชบริการสินเชื่อที่มีการกูยืมระหวางบุคคลกับบุคคลผานชองทางออนไลน โดยมีแพลตฟอรม
เปนตัวกลางในการจับคู (P2P lending) ต่ำสุดคือรอยละ 0.1
5/

แผนภูมิ 8 รอยละของครัวเรือนที่ประสบปญหาเงินไมพอจาย และวิธีแกไขปญหา

ไมเคย
38.0%

เคย
62.0%

47.9%
37.3%
36.5%
23.1%
19.6%
14.9%
12.2%
8.8%
8.3%
4.9%
4.8%
4.5%
2.3%
0.1%
0.6%

ตัดลดรายจาย ใชเงินใหนอ ยลง
ถอนเงินจากบัญชีออกมาใช
ขอยืมเงินจากครอบครัวหรือเพื่อน
ขอเงินชวยเหลือจากครอบครัว/ หรือเพื่อน (โดยไมตอ งคืน)
ทำงานลวงเวลา/งานพิเศษ หารายไดเพิ่ม
ขายทรัพยสินหรือสิ่งของที่มอี ยู
จำนำสิ่งของที่มีอยู หรือจำนองอสังหาริมทรัพย
กูยมื เงินจากสหกรณหรือกลุม ออมทรัพย
จายชำระเงินคาใชจายตางๆ ลาชา หรือ งดจายชำระงวดนั้นๆ
ขอยืมเงินจากนายจางหรือขอคาจางลวงหนา
ใชบัตรเครดิตรูดซือ้ ของหรือกดเงินสด จากบัตรเครดิตมาใชจาย
กูยมื เงินจากเงินกูน อกระบบ
ใชบริการสินเชือ่ สวนบุคคลภายใตการกำกับ/นาโนไฟแนนซ/พิโกไฟแนนซ
ใชบริการสินเชือ่ P2P lending
อื่นๆ

5/ วิธีที่ใชในการแกไขปญหาตอบไดมากกวา 1 วิธี
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