
บทที่ 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 การศึกษาการออมเพื่อการดํารงชีพยามชราภาพของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ผูจัดทําไดศึกษา คนควา รวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

2.1.1 ทฤษฎีการบริโภค (Consumption) 
 จากการศึกษาของเคนส พบวา ปจจัยสําคัญท่ีเปนตัวกําหนดการใชจายในการบริโภคของ
บุคคลคือรายไดแตมิไดหมายความวาปจจัยอ่ืนๆ ไมมีอิทธิพลแตอยางใด แตในการศึกษาในระยะ
ส้ันไดกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆ เชน รสนิยม อุปนิสัยของบุคคล เปนตน ไมเปล่ียนแปลงจึงทําใหการใช
จายในการบริโภคมีความสัมพันธกับระดับรายได และมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกลาวคือ 
เม่ือรายไดเพิ่มข้ึนจะมีการบริโภคเพิ่มข้ึน ซ่ึงสามารถเขียนความสัมพันธเปนสมการไดดังนี้ 

 C    = f (Yd) 
โดยท่ี  C  คือ  คาใชจายในการบริโภค 

Yd  คือ  รายไดสุทธิสวนบุคคล 
อยางไรก็ตาม ตามหลักความเปนจริงแมวารายไดของบุคคลจะตํ่ามากหรือไมมีรายได เลย

บุคคลก็ตองมีการบริโภคซ่ึงอยางนอยท่ีสุดก็จะบริโภคเทาท่ีจะทําใหดํารงชีวิตอยูไดตอเม่ือรายได 
เพิ่มมากข้ึนแลวการใชจายในการบริโภคจึงจะเพิ่มตาม 

C = a + bYd 
   โดยท่ี a  คือ  รายจายอิสระเพื่อการบริโภค (Autonomous Consumption) 

b  คือ  ความโนมเอียงในการบริโภคหนวยสุดทาย 
(MPC = a > 0, 0 < b < 1)  
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2.1.2 แนวคิดของการออม (Saving) 
  จากการทฤษฎีการบริโภคนํามาหาฟงกช่ันการออม ซ่ึงแสดงความสัมพันธระหวาง
การออมกับระดับรายไดสุทธิสวนบุคคล เม่ือ S คือ การออม ไดดังนี้ 

S = Yd - C 
เม่ือแทนฟงกช่ันการบริโภค C = a + bYd ลงในฟงกช่ันการออมจะได 

S = Yd-a- bYd 
หรือ   S = -a + (1- b )Yd 
จะเห็นไดวา การออมมี ความสัมพันธกับระดับรายไดสุทธิสวนบุคคลในทิศทางเดียวกัน 

แตเม่ือระดับรายไดสุทธิสวนบุคคลเทากับศูนย การออมจะเทากับ -a ตอเม่ือระดับรายไดสุทธิสวน
บุคคลเพ่ิมข้ึนแลวการออมจึงเพิ่มข้ึนตาม แตจะเพิ่มข้ึนเปนสัดสวนเทากับ (1- b) ของระดับรายได
สุทธิของบุคคล ความโนมเอียงเฉล่ียในการออม (Average Propensity to Save: APS) และความโนม
เอียงหนวยสุดทายในการออม (Marginal Propensity to save: MPS) คํานวณไดจากสูตร 

APS = S/Y และ MPS = dS/dY 
การออมกับทฤษฎีการบริโภค : 
ตามแนวคิดของ James S. Duesenberry เช่ือวาครัวเรือนท่ีมีระดับคาใชจายเพื่อการบริโภค

และระดับรายไดอยูในระดับหนึ่งแลวจะเปนการยากท่ีจะทําใหเขาลดระดับคาใชจายเพื่อการบริโภค
ใหตํ่าลงกวาเดิมเม่ือระดับรายไดเปรียบเทียบกับระดับรายไดท่ี เคยไดรับสูงสุด (previous peak 
income)  

ตามแนวคิดของ Franco Modigliani, Albert Ando และ Richard Brumber เช่ือวาปริมาณ
การใช จายเพื่อการบริโภคในงวดเวลาหน่ึงจะข้ึ นอยูกับการคาดคะเนของรายได ตลอดชวงอายุขัย
ท้ังในอดีต   ปจจุบันและอนาคตหากพิจารณาการกระจายรายไดและปริมาณ การใชจายเพื่อการ
บริโภคในวัฏจักรชีวิตท่ีควรจะเปนของบุคคลหน่ึง ๆ ดังรูป 
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      Y = รายได 

                                                                                                                C = การบริโภค  
รูปท่ี 2.1 การใชจายเพื่อการบริโภคในวัฎจักรชีวิต 

 
จากรูปท่ี 2.1 จะไดเห็นวาในชวงชีวิตของบุคคลขณะท่ีมีอายุนอย จะมีระดับรายไดอยูใน

ระดับตํ่า และจะมีรายไดสูงข้ึนเม่ือมีอายุมากข้ึน ตอมาเม่ือเขาสูวัยสูงอายุก็จะกลับมีรายไดลดลงอีก
คร้ัง การกระจายรายไดตลอดชวงอายุขัยจึงมีลักษณะเปนไปตามเสน yy สวนปริมาณการใชจายเพื่อ
การบริโภคของบุคคลจะสูงข้ึนเปนลําดั บตามอายุขัยโดยมีลักษณะของการกระจายปริมาณการใช  
จายเพื่อการบริโภคตามเสน cc เม่ือทําการเปรียบเทียบกันระหวางเสน yy และ cc แลว จะพบวาใน  
ชวงตนของชีวิต บุคคลจะมีรายไดไมเพียงพอตอการบริโภค ดังนั้นบุคคลจึงตองประพฤติตนเปน   
ผูกอหนี้ ตอมาในชวงกลางของชีวิตจึงจะเร่ิมท่ีจะมีรายไดเหลือจายจนสามารถชดใชหนี้เดิมไดและ
เก็บเงินสะสมไวสําหรับ  ชวงปลายของชีวิตเงินสะสมสวนนี้ก็คือสวนของเงินออมนั่นเอง 

2.1.3 ทฤษฎีการประกัน (วรลักษณ หิมะกลัส. 2542.) 
Von Neuman และ Morgenstern ไดทําการวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภคเพื่อใชในการ

พยากรณการตัดสินใจเลือกของผูบริโภคภายใตสถานการณท่ีมีความไมแนนอน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับกฎ
แหงความเปนจริงซ่ึงมีการใชอยางแพรหลายโดยมักใชเพื่ออธิบายรูปแบบของกระบวนการ
ตัดสินใจภายใตสถานการณของความไมแนนอน เชน ในเร่ืองของการประกันตาง ๆ  
  จากทฤษฎีการประกัน เม่ือบุคคลไมทราบวาเขาจะไดรับผลกระทบตอความมั่งค่ังของเขา
อยางไรเม่ือเกิดเหตุการณของความไมแนนอน ดังนั้นบุคคลอาจเลือกท่ีจะมีความแนนอนโดยการ
ซ้ือประกัน นั่นคือสถานการณท่ีเขาเผชิญอยูนั้นจะประกอบดวยผลลัพธท้ังหมดในแตละเหตุการณท่ี
เปนไปไดท้ังหมด (เหตุการณบางอยางเกิดข้ึนหรือไมเกิดข้ึน) ซ่ึงเปนผลจากการเลือกของบุคคลนั้น 
และข้ึนอยูกับความนาจะเปนท่ีเขาจะประสบในแตละเหตุการณซ่ึงสามารถแสดงไดดังตารางท่ี 2.1 
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ตารางท่ี 2.1 แสดงความนาจะเปนในการเลือกซ้ือประกัน 
 

 
 
 

 
  
 

เม่ือ  W คือ ความม่ังค่ังหรือรายไดเม่ือเร่ิมตน 
  h คือ เบ้ียประกัน 
  L คือ มูลคาของการสูญเสีย 
  S1, S2 คือ สถานการณ 2 สถานการณท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนได 
  P คือ คาความนาจะเปนท่ีเกิดเหตุการณหนึ่ง โดย 0<P<1 ดังนั้น 
  (1-P) คือ คาความนาจะเปนท่ีจะไมเกิดเหตุการณข้ึน 
  i คือ ทางเลือกท่ี 1 และ 2 
  ดังนั้น ถาระดับของความม่ันค่ังในระดับท่ี i (i = 1,2 ) แทนดวย W(S1) ดังนั้น
ทางเลือกของบุคคลจะเปน 
  1) บุคคลจะซ้ือประกันและมีการสูญเสียเพียงเล็กนอยในรูปของเบ้ียประกัน (h) 
ดังนั้น ไมวาจะเกิดเหตุการณใด ๆ หรือไมก็ตาม ความม่ังค่ังของเขาก็คือ (W-h) นั่นคือ ความพอใจท่ี
ไดรับจากการกระทําประกันจะข้ึนอยูกับ P และ (W-h) สามารถเขียนไดวา 
  กรณีซ้ือประกัน = (P,W-h) 
  2) บุคคลจะไมซ้ือประกัน นั่นคือ เขาจะเผชิญกับการสูญเสียจํานวน L ดวยความ
นาจะเปน P เม่ือมีเหตุการณนั้นเกิดข้ึน (เชน การเจ็บปวย หรือสูญเสียชีวิต) หรือดวยความนาจะเปน 
(1-P) ท่ีเหตุการณนั้นจะไมเกิดข้ึน ดังนั้น ความม่ังค่ังของบุคคลจะเปน W-L ในกรณีแรก และ W ใน
กรณีหลัง 
  กรณีไมทําประกัน = (P,W-L,W) 
  จากระดับความม่ังค่ังข้ึนอยูกับระดับ S1 และ S2 ดังนั้น จะไดความสัมพันธซ่ึงเขียน
ใหมไดเปนกรณีไมทําประกัน = ƒ [P,W(S1),W(S2)] 
  ดังนั้น คาความม่ังค่ังท่ีคาดไวสําหรับกรณีท่ีไมทําประกันคือ 
   E(W) = [P,W(S1)]+(1-P) [W(S2)] 

ผลการเลือก 
    ทําประกัน 
    ไมทําประกัน 
    คาของความนาจะเปน 

เกิดเหตุการณบางอยาง (S1) 
W-h 
W-L 

P 

ไมเกิดเหตุการณบางอยาง (S2) 
W-h 
W 

(1-P) 
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  ดังนั้น บุคคลจะมีระดับของความพอใจ (อรรถประโยชน) ตอจํานวนความม่ังค่ังท่ี
คาดไวสําหรับกรณีไมทําประกัน คือ 
   U [E (W)] = U [P, [W (S1)] + (1-P) [W (S2)]] 
  ซ่ึงถาเขียนเปนฟงกช่ันการตัดสินใจของบุคคล (g) สามารถแสดงได คือ 
   g = g [W (S1), W (S2); P, (1-P)] 
  หมายความวา บุคคลจะเลือกสถานการณท่ี 1 หรือ 2 จะข้ึนอยูกับระดับของ S1 และ 
S2 ดวยความนาจะเปนท่ีจะเกิดเหตุการณตาง ๆ ดวยคา P และ (1-P) ตามลําดับ 
  ถาสมมติวาผูบริโภคคาดวาอรรถประโยชนนั้นมาจากคาความม่ังค่ังของเขา ดังนั้น
จะไดความสัมพันธคือ U=U (W) 
  นอกจากนี้ สมมติวาบุคคลจะชอบความม่ังค่ังท่ีมากกวาความม่ังค่ังท่ีนอยกวา และ
ใหอรรถประโยชนสวนเพิ่มของความม่ังค่ังของบุคคลนั้นมีคาลดลง รวมท้ังฟงกช่ันอรรถประโยชน
นั้นอยูภายใต Axioms แลว อรรถประโยชนท่ีคาดหวังสําหรับผลลัพธท่ีไดจากการไมทําประกัน คือ  
   E [U (W)] = PU [W (S1)] + (1-P) U [W (S2)] 
  จากขอสมมติของอรรถประโยชนท่ีคาดหวังจะไดวาคาอรรถประโยชนของความ
เส่ียงคือ คาความคาดหวังของอรรถประโยชนจากส่ิงท่ีจะไดออกมาในแตละสถานการณ นั่นคือ 
  U [P[W(S1)]+(1-P)[W(S2)]] = PU[W(S1)]+(1-P)U[W(S2)] 
  จากสมการท่ีไดเราจะไดวาฟงกช่ันการตัดสินใจ (g) เขียนอยูในรูปของคาความ
คาดหวังของผลลัพธท่ีได ดังนี้  g[W(S1),W(S2);P,(1-P)] = PU[W(S1)]+(1-P)U[W(S2)] 
  จากสมการนี้ แสดงถึงความสัมพันธระหวางอรรถประโยชนท่ีคาดหวังกับความ
นาจะเปนของเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึน (S1 และ S2) 
  จากสถานการของความไมแนนอนที่มีผลกระทบตอความม่ังค่ังนี้ จะทําใหเกิด
อรรถประโยชนท่ีไมพึงประสงคกับผูท่ีหลีกเล่ียงความเส่ียง แตจะไมมีผลกระทบตอผูท่ีชอบความ
เส่ียง หรือผูท่ีไมเปนท้ังผูท่ีชอบหรือไมชอบความเส่ียงนั้น ดังนั้นผูชอบหลีกเล่ียงความเส่ียงจะเลือก
ทางท่ี 1 ถาเบ้ียประกัน (h) นั้นเทากับหรือนอยกวาคาการสูญเสียความม่ังค่ังท่ีคาดไวในกรณีท่ี 2 ใน
การที่คาประกัน (h) นั้นสูงกวาคาการสูญเสียท่ีคาดหวังแลว ผูท่ีหลีกเล่ียงความเส่ียงจะไมซ้ือประกัน
นั้น เพราะคาตอบแทนจะไมคุมคากับอรรถประโยชนท่ีสูญเสียไป ซ่ึงเปนผลจากความไมแนนอน
ของความม่ังค่ังนั้น 
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จากทฤษฎีของการประกันสามารถนํามาประยุกตกับกรณีการประกันสุขภาพได
ดังนี้

 
  รูปท่ี 2.2   คาอรรถประโยชนท่ีคาดหวัง 
 
  จากรูปท่ี 2.2 แสดงถึงคาอรรถประโยชนท่ีคาดหวังท่ีเปนเสนตรง จากจุด (U3,W3) 
ถึง (U1,W1) โดยเสนตรงนี้จะแสดงถึงคาอรรถประโยชนท่ีคาดหวัง ณ ระดับของคาความนาจะเปนท่ี
จะเกิดเหตุการณตาง ๆ เชน คาอรรถประโยชนท่ีคาดหวังของทางเลือกท่ี 2 คือ U4 =  95 ณ จุด A บน
เสนตรง 
  ดังนั้น  บนเสนตรงนี้ถาคาความนาจะเปนท่ีจะเกิดการเจ็บปวยมีคาสูง  คา
อรรถประโยชนท่ีคาดหวังจะเขาใกลจุดซ่ึงอยูทางดานซายของรูป (เขาใกลจุด C) และหากคาความ
นาจะเปนนั้นลดลง คาอรรถประโยชนท่ีคาดหวังก็จะเพิ่มข้ึน โดยเคล่ือนข้ึนไปตามเสนตรงทางขวา 
(เขาใกลจุด B) ท้ังนี้เพราะคาอรรถประโยชนท่ีคาดหวังนั้นคํานวณมาจากผลรวมของการถวง
น้ําหนักดวยคาความนาจะเปนของระดับอรรถประโยชนคาตาง ๆ จึงทําใหการประมาณคา
อรรถประโยชนท่ีคาดหวังนั้นเพิ่มข้ึนหรือลดลงตามแนวเสนตรงนั่นเอง 
  สําหรับผูบริโภคนั้นจะเลือกทางที่ 1 หรือ 2 จะข้ึนอยูกับรูปรางของฟงกช่ัน
อรรถประโยชนของเขาเอง ถาบุคคลนั้นเปนผูหลีกเล่ียงความเส่ียง ฟงกช่ันอรรถประโยชนของเขา
จะมีลักษณะคว่ํา (Concave) คือ มีลักษณะเปนอรรถประโยชนสวนเพิ่มมีคาลดลงเม่ือเปรียบเทียบ

อรรถประโยชนรวม 

ความมั่งคั่ง (Wealth) 
0 

  C (U1 , W1) 

B ( U3,W3) 

A 

   W1       W2         W3 

(95) U4 

(100) U3 

(50) U1 
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กับความมั่งค่ัง ดังแสดงในรูปท่ี 2 (U4 = 95) แสดงวาผูท่ีหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีซ้ือ                   
ประกัน  ณ  ระดับเบ้ียประกันท่ีแทจริงจะมีอรรถประโยชนท่ีมากกวาผู ท่ีไมได ซ้ือประกัน
 

 
  รูปท่ี 2.3   ความสัมพันธระหวางอรรถประโยชนรวมกับความมั่งคั่ง 
 
  จากรูปท่ี 2.3 จะเห็นวาลักษณะของเสนอรรถประโยชนของผูท่ีหลีกเล่ียงความ
เส่ียงซ่ึงมีลักษณะเปนอรรถประโยชนสวนเพิ่มแบบมีคาลดลงเม่ือเทียบกับความมั่งค่ัง จะอยูสูงกวา
เสนอรรถประโยชนท่ีคาดหวังซ่ึงเปนอรรถประโยชนสวนเพิ่มแบบคงท่ีเสมอ จึงทําใหผูท่ีหลีกเล่ียง
ความเส่ียงจะซ้ือประกันท่ีขาย ณ ระดับเบ้ียประกันท่ีแทจริง (กรณี คาอรรถประโยชนท่ีคาดหวัง) 
  อยางไรก็ตามในสภาพความเปนจริงแลว เบ้ียประกันมักไมอยู ณ ระดับราคาท่ีเปน
เบ้ียประกันท่ีแทจริง ท้ังนี้เพราะตองมีคาใชจายในการบริหาร ตนทุนทางการตลาดและกําไรของ
กิจการ เปนตน ซ่ึงจะรวมอยูในคาเบ้ียประกัน ดังนั้น ผูบริโภคจะซ้ือประกันหรือไมนั้นข้ึนกับ
จํานวนตนทุนท่ีเพิ่มเขาไป ซ่ึงจากรูปท่ี 2 คา W3-W2 คือ คาเบ้ียประกัน ณ ระดับมูลคาท่ีแทจริงของ
ความสูญเสีย จะเห็นวา U2 มากกวา U4 ( 99 > 95 ) ซ่ึงเปนคาท่ีคาดหวังไว แตบุคคลจะมีความเต็มใจ
ท่ีจะจายคาประกันท่ีมากกวาหรือเทากับอรรถประโยชนท่ีคาดหวัง (U4 = 95) ซ่ึงถาเม่ือใดท่ี
อรรถประโยชนท่ีเขาไดรับจากการจายเบ้ียประกันของเขาเทากับคาอรรถประโยชนท่ีคาดหมายจะ
ทําใหไมมีควาแตกตางระหวางการเอาประกันหรือไมเอาประกัน และถาหากคาเบ้ียประกันท่ีเพิ่มข้ึน

อรรถประโยชนรวม 

ความมั่งคั่ง (Wealth) 
0 

  F 

B ( U3,W3) 

A 

   W1       W2         W3 

(50)U1 

  D 

(95)U4 

 (100)U3 
(99)U2 
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นั้นทําใหคาอรรถประโยชนท่ีคาดหวังมากกวาอรรถประโยชนท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีเขาไดรับแลวบุคคล
นั้นจะไมทําการประกันเลย 
  นั่นคือ จากขอสมมติท่ีวา ผูบริโภคมีโอกาสจะสูญเสียเงินจํานวน 5,000 บาท  
(W3- -L) ดวย คาความนาจะเปนจะเปน P ถาหากเกิดการเจ็บปวย ซ่ึงสามารถเขียนไดเปน 
    ( P,W3-L,W3 ) 
  หากเบ้ียประกันคือ R บาท ซ่ึงเปนจํานวนท่ีมากท่ีสุดท่ีบุคคลจะเต็มใจจายสําหรับ
คาเบ้ียประกัน ดังนั้น บุคคลนั้นจะมีรายไดท่ีแนนอนไมวาจะเกิดการเจ็บปวยหรือไม คือ (W3-R )  
  ดังนั้น จํานวนสูงสุดท่ีบุคคลเต็มใจจะจายสําหรับการประกันสามารถหาไดจาก
การแกสมการหาคา R จากสมการ ดังนี้ 
   U( W3-R )>PU( W3-L)+(1-P)U(W3) 
  จากมูลคาท่ีคาดไวสําหรับการสูญเสียจากการเจ็บปวยคือ P×L = 0.1×5,000 บาท 
ถาบุคคลนั้นเปนผูหลีกเล่ียงความเส่ียง คา R จะมากกวาคา (P×L) และบุคคลนั้นจะซ้ือประกันถา
ราคาเบ้ียประกันนั้น ไมมากกวาคา R ถาหากวาคาเบ้ียประกันนั้นมากกวา R แลวบุคคลนั้นจะไมซ้ือ
ประกันเลย 
  ดังนั้นจากรูปท่ี 3 จะเห็นวาบุคคลจะเต็มใจท่ีจะจายเพ่ิมไดอีกเปนจํานวนไมเกิน 
W2 W4 จึงทําใหอรรถประโยชนท่ีแทจริงนั้นมากกวาหรือเทากับอรรถประโยชนท่ีคาดหวังอยู นั่น
คือคาเบ้ียประกัน (R) จะมากท่ีสุดเพียง W3 W4 หรือชวง FG เทานั้น จึงจะทําใหบุคคลเต็มใจท่ีจะซ้ือ
ประกันนั้น ซ่ึงถาเกินกวนี้บุคคลจะไมซ้ือประกันเลย จะเห็นวาชองวางระหวางอรรถประโยชนท่ี
แทจริงกับอรรถประโยชนท่ีคาดหวังนั้นก็คือสวนของเบ้ียประกันท่ีบุคคลยินดีจะจายเพิ่มข้ึนนั่นเอง 
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  รูปท่ี 2.4 กรณีท่ีบุคคลมีความเสี่ยงท่ีแตกตางกันขึ้นอยูกับระดับของความม่ังคั่ง 
 
  ในกรณีท่ีบุคคลนั้นเปนผูท่ีมีระดับรายไดตํ่ามักจะเปนผูท่ีหลีกเล่ียงความเส่ียงท้ังนี้
เพราะหากมีการสูญเสียเกิดข้ึน แมวาจํานวนของการสูญเสียนั้นจะมีจํานวนเทากับผูท่ีมีรายไดสูง
กวา แตสัดสวนของเงินท่ีผูมีรายไดตํ่ากวานั้นจะมีสัดสวนของความสูญเสียท่ีสูงกวาผูมีระดับรายได
สูงกวา 
  ดังรูปท่ี 2.4 จะเห็นวาบุคคลท่ีอยูในชวงระดับรายได 0 ถึง W0 จะเปนผูท่ีหลีกเล่ียง
ความเส่ียง แตหากมีระดับรายไดเกินกวา W0 แลวจะเปนผูท่ีชอบความเส่ียง 
  จะเห็นไดวาทฤษฎีของการประกัน สรุปไดวาปจจัยทางเศรษฐศาสตรท่ีมีผลตอการ
เลือกซ้ือประกันนั้นประกอบดวย 

1. ทัศนะของบุคคลท่ีมีตอความเส่ียง จากทฤษฎีเกี่ยวกับการประกันท่ีกลาววา
ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของครัวเรือนในการซ้ือหรือไมซ้ือประกัน คือบุคคลนั้นเปนผูหลีกเล่ียง
ความเส่ียงหรือเปนผูชอบความเส่ียง ซ่ึงจากทฤษฎีผูท่ีหลีกเล่ียงความเส่ียงก็จะมีความเปนไปได
อยางมากที่จะซ้ือประกัน ในขณะเดียวกันผูท่ีไมชอบความเส่ียงก็จะมีความเปนไปไดนอยกวาใน
การที่จะซ้ือประกัน 

2. มูลคาของการสูญเสีย ในเร่ืองของมูลคาของการสูญเสียนั้น จากทฤษฎีจะเห็นวา 
หากมีมูลคาของการสูญเสียท่ีมีคามากจะมีคาของความนาจะเปนท่ีบุคคลจะทําการซ้ือประกัน
มากกวาบุคคลท่ีคาดวาจะมีมูลคาของการสูญเสียนอย 

อรรถประโยชนรวม 

ความมั่งคั่ง (Wealth) 
0 

เสนระดับความเสี่ยง 
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  3. คาเบ้ียประกันชีวิต หากคาเบ้ียประกันชีวิตนั้นมีมากกวาจํานวนสูงสุดท่ีบุคคล
ยินดีจะจายแลวบุคคลนั้นก็จะไมซ้ือการประกันนั้น ดังนั้นคาเบ้ียประกันชีวิตยิ่งสูงเทาใดก็จะมี
โอกาสอยางมากท่ีจะทําใหคาเบ้ียประกันชีวิตนั้นมีจํานวนสูงกวาจํานวนท่ีบุคคลนั้นยินดีจะจาย ซ่ึง
ทําใหความนาจะเปนท่ีบุคคลนั้นจะซ้ือประกันนอยลง 
 
2.2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 สําหรับงานศึกษาเกี่ยวกับการออมในอดีตนั้น ไดมีการศึกษาไวมากพอสมควรซ่ึงปจจัยและ
กลุมตัวอยางท่ีนํามาศึกษานั้นจะมีความแตกตางกันออกไป โดยสาระสําคัญจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
สามารถสรุปได ดังนี้ 
 

ศรีสุข  โรจนอุนวงศ (2539) ไดศึกษาเร่ือง การออมตอระดับรายไดของครัวเรือนไทย
ระหวางชนบทและเมือง ป พ.ศ. 2535-2536 ผลการศึกษาพบวา รายไดมีผลตอการออมในทางบวก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติสําหรับทุกกลุมครัวเรือน เม่ือพิจารณาคาความโนมเอียงในการออมเฉล่ีย
และคาความโนมเอียงในการออมหนวยสุดทายของครัวเรือน ครัวเรือนท่ีมีการออมสอดคลองกับ
สมมติฐานวัฏจักรชีวิตคือ ครัวเรือนในเขตเมืองของกรุงเทพฯ และปริมณฑล สวนกรณีจําแนก
ครัวเรือนตามช้ันอาชีพพบวา ผูมีบทบาทสําคัญตอการออมในเขตเมือง ไดแก ผูมีอาชีพลูกจาง
ภาคเอกชนและรับจางท่ัวไปในเขตชนบทไดแก ผูมีอาชีพคาขายหรือเจาของกิจการ/ธุรกิจ สําหรับ
กรณีจําแนกครัวเรือนตามช้ันรายได พบวา ครัวเรือนสวนใหญมีการออมท่ีสอดคลองกับสมมติฐาน
รายไดสมบูรณนั่นคือครัวเรือนท่ีอยูในช้ันรายไดท่ีสูงกวาจะมีการออมท่ีสูงกวาดวย สวนแบบ
แผนการใชจายระหวางภาคและเมืองกับชนบทแตกตางกัน ปรากฎวา ภาคกลาง ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดสวนคาอาหารตอรายจายท้ังหมดของชนบทสูงกวาในเมืองและครัวเรือน
ในชนบทตองชําระคืนเงินกูยืมในสัดสวนท่ีสูงกวาครัวเรือนในเมือง แสดงใหเห็นวาครัวเรือนใน
ชนบทสวนใหญมีภาระหน้ีสินมาก โดยเฉพาะกูยืมจากนอกสถาบันการเงิน การกระจายบริการทาง
การเงินของสถาบันการเงินออกสูภูมิภาคมากข้ึนก็จะชวยใหเงินออมสูงข้ึน 

 
 พนม  กิติวัง (2543 ) ไดทําการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการออมของครัวเรือนในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา รูปแบบการออมครัวเรือนยังใหความสําคัญการออมกับสถาบัน
การเงินคอนขางสูงคิดเปนรอยละ 39.17 ท้ังนี้ เนื่องจากสถาบันทางการเงินมีความม่ันคงสูง 
รองลงมาจะออมในรูปของกรมธรรมประกันชีวิตคิดเปนรอยละ 22.41 ซ่ึงครอบคลุมถึงการ
รักษาพยาบาลท่ีอาจเกิดข้ึนและมีการออมในรูปของการฝากแชร หลักทรัพย พันธบัตรตาง ๆ และ
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สลากออมสิน/ธนาคารเพื่อการเกษตร ตามลําดับ สําหรับปจจัยท่ีมีผลตอการออมของครัวเรือนนั้น 
จากการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการออมของครัวเรือนนั้นมีปจจัย 2 ตัวแปร คือ รายไดของ
ครัวเรือนและอายุของหัวหนาครัวเรือน มีความสําคัญตอการออมแบบมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมี
รายไดเพิ่มข้ึน 1 บาท จะทําใหความโนมเอียงในการออมเพิ่มข้ึน .223 บาทและอายุของหัวหนา
ครัวเรือนเพ่ิมข้ึน 1 ป จะทําใหมีความโนมเอียงในการออมเพ่ิมข้ึน .226 บาทโดยมีสัมประสิทธิใน
การตัดสินใจอยูท่ี 10.6% แนวโนมการออมของครัวเรือนในอนาคตพบวา กลุมของครัวเรือน
ตัวอยางรอยละ 95.2 คาดวาจะออม ซ่ึงจะออมในรูปแบบใดน้ัน ครัวเรือนใหความสําคัญในดาน
ความเช่ือม่ันถึงรอยละ 41.20 เหตุผลสําคัญรองลงมาไดแก ผลตอบแทนและชนิดสินทรัพยท่ีมี
สภาพคลอง การโฆษณาจูงใจใหออม ตามลําดับ สําหรับครัวเรือนท่ีคาดวาจะไมออมในอนาคต ซ่ึง
รอยละ 35.71 เนื่องจากไมรูจะออมรูปแบบใด รอยละ 28.57 จะไมออมเน่ืองจากผลตอบแทนท่ี
ไดรับไมนาพอใจและเหตุผลรองลงมาคือ ไมมีสภาพคลองพอ ไมเช่ือม่ันในความม่ันคงของสถาบัน
การเงิน 
 

วัชราพร  ดวงสําราญ (2547) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยกําหนดการออมระยะยาวของธุรกิจ
ประกันชีวิต ผลการศึกษาพบวา  ตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลตอตัวแปรระยะยาวของธุรกิจประกันชีวิต
มี 3 ตัวแปร คือ ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ จํานวนตัวแทนประกันชีวิต โดย 2 ตัวแปรนี้มี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับเบ้ียประกันชีวิตรับสุทธิของธุรกิจประกันชีวิตตามสมมติฐาน
ท่ีต้ังไว สวนจํานวนประชากรของประเทศ พบวามีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับเบ้ีย
ประกันชีวิตรับสุทธิซ่ึงไมตรงตามสมมติฐานท่ีต้ังไว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือม่ัน
รอยละ 99 ในขณะท่ีตัวแปรอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 1 ปของธนาคารพาณิชยและอัตราเงินเฟอ
ใหผลลัพธท่ีไมมีนัยสําคัญทางสถิติและไมตรงตามสมมติฐานท่ีต้ังไวแสดงวาเปนปจจัยท่ีไมมี
ความสําคัญในการกําหนดการออมระยะยาวของธุรกิจประกันชีวิต เม่ือพิจารณาถึงขนาดของ
ความสัมพันธของตัวแปรท้ัง 3 พบวา ถาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเพิ่มข้ึน 1 พันลานบาท 
จะมีผลทําใหเบ้ียประกันชีวิตเพิ่มข้ึน 23.6 ลานบาท ในขณะท่ีตัวแทนประกันชีวิตเพิ่มข้ึน 1 คนจะ
ทําใหเบ้ียประกันชีวิตเพิ่มข้ึน  0.244 ลานบาท และถาจํานวนประชากรของประเทศเพ่ิมข้ึน 1 คน จะ
ทําใหเบ้ียประกันชีวิตสุทธิรับสุทธิลดลง 10,016 ลานบาท อาจพิจารณาไดวาประชากรสวนใหญ
ของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจางและประกอบกับสัญญาประกันชีวิตเปนสัญญา
พิเศษคุมครองระยะยาวจึงตองมีขอจํากัดกฎเกณฑหรือเง่ือนไขในการพิจารณารับประกัน จํานวน
ประชากรท่ีเพิ่มข้ึนจึงไมมีสิทธ์ิทําประกันชีวิตไดทุกคน โดยสรุปถาธุรกิจประกันชีวิตตองการให
ประชาชนออมเงินระยะยาวกับธุรกิจประกันชีวิตท่ีเพิ่มข้ึนจําตองคํานึงถึงตัวแปรท่ีสําคัญ 3 ตัวแปร
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นี้และในชวงท่ีสถาวะเศรษฐกิจกําลังเติบโตควรจะสงเสริมประชาสัมพันธใหประชาชนเห็นถึง
ประโยชนและความสําคัญของการออมดวยการประกันชีวิต รวมถึงการสรางตัวแทนเขาสูธุรกิจเพื่อ
มีสวนสําคัญในการพัฒนาธุรกิจใหเจริญเติบโตอยางถาวรมั่นคง 
 

ปยนุช ตูแกว (2549) ไดทําการศึกษาเร่ือง การศึกษารูปแบบการบริโภคและการออมของ
ครัวเรือนในจังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวาครัวเรือนในจังหวัดเชียงรายมีคาใชจายในการ
บริโภคเฉล่ีย 99,457 บาทตอป ปจจัยสําคัญท่ีเปนตัวกําหนดการใชจายเพื่อบริโภคของครัวเรือนคือ 
รายไดของครัวเรือน รองลงมาคือจํานวนผูพึ่งพิงโดยท่ีคาความโนมเอียงการบริโภคหนวยสุด         
ทายของครัวเรือนคือ 0.904 และถาจํานวนผูพึ่งพิงเพิ่มข้ึน 1 คน ครัวเรือนจะมีรายจายเพิ่มข้ึน 3,239 
บาท นอกจากนั้นแลวครัวเรือนในเขตเทศบาลจะมีคาใชจายเพ่ือการบริโภคมากกวาครัวเรือนนอก
เขตเทศบาล 2,493 บาท ในการประมาณการมูลคาการออมนั้นพบวาครัวเรือนในจังหวัดเชียงรายมี
การออมโดยเฉล่ีย 8,283 บาทตอป ปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดการออมของครัวเรือนคือ รายไดของ
ครัวเรือนและจํานวนผูพึ่งพิง โดยท่ีคาความโนมเอียงการออมหนวยสุดทายของครัวเรือนในจังหวัด
เชียงราย คือ 0.100 และถาจํานวนผูพึ่งพิงเพิ่มข้ึน 1 คน ครัวเรือนจะมีเงินออมลดลง 3,380 บาท 
ครัวเรือนในเขตเทศบาลมีจํานวนเงินออมนอยกวาครัวเรือนนอกเขตเทศบาลอยู 3,366 บาท ผล
การศึกษารูปแบบการบริโภคของครัวเรือนในจังหวัดเชียงราย พบวา คาใชจายสวนใหญของ
ครัวเรือนคือ คาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยเปนคาอาหารและเคร่ืองดื่มมากท่ีสุด ครัวเรือนท่ี
มีระดับรายไดสูงจะมีคาใชจายเกี่ยวกับยานพาหนะ การเดินทางและคาบริการส่ือสารและคาใชจายท่ี
ไมเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคมากกวาครัวเรือนท่ีมีรายไดตํ่า ครัวเรือนในเขตเทศบาลมีคาใชจาย
เพื่อการศึกษามากกวาครัวเรือนนอกเขตเทศบาล สําหรับรูปแบบการออมพบวา ครัวเรือนท่ีมีระดับ
รายไดสูงและปานกลางสวนใหญทําการออมในรูปเงินฝากในสถาบันการเงินโดยฝากเงินกับ
ธนาคารพาณิชยหรือกับกองทุนอ่ืนๆ ในขณะท่ีครัวเรือนท่ีมีระดับรายไดตํ่าสวนใหญมีการออมเงิน
ในรูปการเลนแชรหรือการออกเงินกู 
 

ประยงค คูศิริสิน (2551) ไดทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการออมของครัวเรือนในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ครัวเรือนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
จํานวน 331 ครัวเรือนคิดเปนรอยละ 82.8 ของกลุมตัวอยางมีการออม สวนครัวเรือนท่ีเหลืออีก 69 
ครัวเรือนคิดเปนรอยละ 17.2 ของกลุมตัวอยางไมมีการออมเน่ืองจากการมีภาระรายจายมาก เม่ือ
ศึกษาในสวนของครัวเรือนท่ีมีการออม 331 ครัวเรือนพบวาหัวหนาครัวเรือนสวนใหญเปนเพศชาย 
อายุระหวาง 46-50 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรส  หัวหนาครัวเรือนสวนใหญมี
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อาชีพหลักคือการคาขาย มีอาชีพรองคือการรับจาง อาชีพหลักของคูสมรสคือการรับจาง จํานวน
บุตรท่ีอยูในการดูแล 2 คนรายไดรวมของครัวเรือน 30,001-40,000 บาทตอเดือน รายจายรวมของ
ครัวเรือน 30,001-40,000บาทตอเดือน ภาระรายจายของครัวเรือนสวนใหญเปนคาใชจายดานอาหาร 
เส้ือผา-ของใชโดยมีการใชบัตรเครดิตเพื่อชําระคาใชจาย ซ่ึงครัวเรือนสวนใหญมีบั ตรเครดิต 2 ใบ
และในการใชบัตรเครดิตแตละคร้ังมีการคิดถึงภาระหนี้ สินท่ีจะตามมากอนใช โดยมีหนี้สินรวม
ของครัวเรือน 100,001-500,000 บาทและภาระหนี้สินสวนใหญของครัวเรือนเปนหนี้สินประเภท
หนี้บัตรเครดิต เชาซ้ือสินคาอุปโภคและเชาซ้ือยานพาหนะดานพฤติกรรมการออมของครัวเรือน
พบวา ภาคครัวเรือนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมรับทราบถึงนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงของ
รัฐบาลแตมีความรูในระดับรูปานกลาง โดยมีระยะเวลาการออมของครัวเรือน 10-12 ป ดานรูปแบบ
การออมของครัวเรือนพบวา ครัวเรือนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีการเลือกใชบริการของ
ธนาคาร กองทุนประกันสังคมและกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการในรูปแบบเงินฝากตางๆ เงิน
สมทบประกันสังคมและเงินสะสมกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ตามลําดับ นอกจากนี้
ครัวเรือนยังมีการออมนอกระบบสถาบันการเงินในรูปแบบของการซ้ือทองคําและการซ้ือ
อสังหาริมทรัพย เชน ท่ีดิน การศึกษาปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลตอการ ออมของครัวเรือนพบวา  ปจจัย
ทางการตลาดท่ีมีผลตอ การออมของครัวเรือนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในดานผลิตภัณฑ
การออมคือการมีใหเลือกหลายรูปแบบและเปนผลิตภัณฑท่ีทําใหเงินออมมีความปลอดภัยไมลด
มูลคา ดานผลตอบแทนจากการออมคืออัตราผลตอบแทนท่ีไดรับและดานการสงเสริมการตลาดของ
สถาบันการเงินคือการมีเจาหนาท่ีมาเยี่ยมถึงบาน เช้ือเชิญใหออมเงิน การจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุนกา
รออมเงินและมีการรณรงคการออมผานส่ือ  
 
  เรขา ธนนาทธนะชน (2551)  ไดทําการศึกษารูปแบบการบริโภคและการออมของ
ขาราชการครูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน พบวาขาราชการครูมีอายุเฉล่ีย 47.58 ป มีอายุเวลา
ราชการเฉล่ีย 23.40 ป สวนใหญเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รายไดทั้งส้ินของครัวเรือน
พบวาคาใชจายเพื่อการบริโภคจะเพิ่มข้ึนตามระดับรายไดท่ีเพิ่มข้ึนมีคาใชจายท้ังส้ินเฉล่ียประมาณป
ละ527,438 บาทตอป  คาใชจายเพื่อการบริโภคในครอบครัวท่ีมีผูพึ่งพิง 2 คน มีคาใชจายท้ังส้ินมาก
ท่ีสุดเทากับ 467,629 บาท รองลงมาคือ ครอบครัวท่ีมีผูพึ่งพิง 1 คน มีคาใชจายท้ังส้ินเทากับ 
391,454 บาท หนี้สินท้ังหมดของครัวเรือน พบวาชวงจํานวนหนี้สิน 900,001 บาทข้ึนไปมีคาใชจาย
เพื่อการบริโภคมากท่ีสุดเทากับ 720,234 บาท  จากการศึกษารูปแบบการออมของขาราชการครู โดย
พิจารณาจากระดับรายไดพบวาท่ีระดับรายได 450,001-600,000 บาทมีการออมมากท่ีสุด  ครอบครัว
ท่ีมีผูพึ่งพิง 3 คนมีการออมมากท่ีสุด รองลงมาคือครอบครัวท่ีมีผูพึ่งพิง 1 คน  เหตุผลในการออม
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ของขาราชการครูพบวาเหตุผลสําคัญท่ีทําใหขาราชการครูทําการออมคือสามารถถอนเงินเม่ือไหรก็
ไดมากท่ีสุด จุดมุงหมายในการออมพบวาเพื่อใชเปนทุนในการจัดต้ังธุรกิจ/ประกอบอาชีพมากท่ีสุด
สาเหตุท่ีไมมีเงินออมมีสาเหตุหลักคือคิดวาอัตราผลตอบแทนตํ่า   

    

 
 
 


