
บทที่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
2.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

2.1.1 แนวคิดเกีย่วกบัทฤษฎกีารบริโภค 
1. ทฤษฎีการบริโภคที่สัมพันธ์กับรายได้สัมบูรณ์ (Absolute Income Theory of 

Consumption) ทฤษฎีน้ีเป็นทฤษฎีการบริโภคตามแนวคิดของ John Maynard Keynes หรือเรียกวา่ 
ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการบริโภคกบัรายได ้การท่ีประชาชน
ส่วนรวมจะใชจ่้ายเพื่อการอุปโภคบริโภคมากนอ้ยเพียงใดยอ่มเป็นไปตามพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากฟังกช์ัน่การบริโภค ดงัน้ี 

C = a+bYd 
โดยท่ี   C = การใชจ่้ายเพื่อการบริโภค 

  a = การบริโภคท่ีข้ึนอยูก่บัรายได ้(Autonomous Consumption) 
b = ความโนม้เอียงในการบริโภคหน่วยสุดทา้ย (Marginal Propensity to 
Consume หรือ MPC ) 

  Yd = รายไดท่ี้น าไปอุปโภคและบริโภค (Disposible Income) 
โดยมีปัจจยัต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือของผูบ้ริโภคดงัน้ี 
1. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural factor) ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมท่ีข้ึนอยูก่บัวฒันธรรม ซ่ึง

รวมถึงความรู้ ความเช่ือ ศิลปะ กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ถา้หากวฒันธรรมเปล่ียนแปลง
ไปก็จะก่อใหเ้กิดแบบแผนการบริโภคแบบใหม่ 

2.  ปัจจัยด้านสังคม (Social Factor) คนท่ีอาศยัอยูใ่นสังคมยอ่มเก่ียวขอ้งกบับุคคลอ่ืน ซ่ึง
บุคคลท่ีผูบ้ริโภคเก่ียวขอ้งดว้ยจะมีอิทธิพลต่อการบริโภคของเขาทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ซ่ึงกลุ่มคน
ท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคมากท่ีสุด คือ ครอบครัว เน่ืองจากสมาชิกในครอบครัวจะมีส่วนร่วมในการ
ซ้ือสินคา้ร่วมกนั 

3.  ปัจจัยด้านบุคคล (Personal Factor) รูปแบบการบริโภคของบุคคลยอ่มแตกต่างกนัตาม
ปัจจยัดา้นบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ยดา้นประชากรและเศรษฐกิจ ดา้นประชากร ไดแ้ก่ อาชีพ เพศ เป็น
ตน้ และด้านเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ รายได้ อาชีพ ทรัพยสิ์น เป็นตน้ ดงันั้น ถึงแมจ้ะเป็นคนครอบครัว
เดียวกนัก็อาจมีการบริโภคท่ีแตกต่างกนัตามลกัษณะของแต่ละคน 
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4.  ปัจจัยด้านจิตวิทยา ( Psychological Factor) เช่น การรับแรงจูงใจหรือแรงกระตุน้ท่ีเกิด
ในตวับุคคลหรือเกิดจากสภาพแวดลอ้ม นอกจากน้ียงัรวมถึงการเรียนรู้ ความเช่ือและทศันคติของ
ตนท่ีสั่งสมมา 

ปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีก่อให้เกิดการบริโภคท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่า ผูบ้ริโภคจะ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีตนสนใจและสามารถอ านวยประโยชน์ให้แก่ผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุด และเม่ือมี
การตดัสินใจซ้ือในแต่ละคร้ังผูบ้ริโภคจะท าการเปรียบเทียบเหตุและผลควบคู่กนัไปดว้ยเสมอ 

2. ทฤษฎีการบริโภคที่สัมพันธ์กับรายได้เปรียบเทียบ (Relative Income Theory of 
Consumption) ทฤษฎีน้ีไดรั้บการพฒันาข้ึนโดย James S. Duesenberry ความเช่ือตามแนวคิด เช่ือ
ว่าค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคไม่ได้ข้ึนอยู่กบัระดบัรายไดส้ัมบูรณ์ตามแนวคิดของ John Maynard 
Keynes เท่านั้น แต่ยงัมีความสัมพนัธ์กบัระดบัรายไดส้ัมพทัธ์(relative income) คือ ลกัษณะท่ี 1 
บุคคลจะพยายามรักษาระดบัการบริโภคของเขาให้ใกลเ้คียงกบัระดบัการบริโภคเฉล่ียของสังคม 
โดยถา้บุคคลมีรายไดต้  ่า สัดส่วนค่าใชจ่้ายในการบริโภคเทียบกบัรายไดจ้ะอยูใ่นระดบัสูง ( APC สูง
แต่ APS ต ่า) เพื่อรักษาหนา้ตาในสังคม ซ่ึงสามารถอธิบายฟังก์ชัน่การบริโภคในระยะสั้น APC > 
MPC ส่วนบุคคลท่ีมีรายไดสู้ง สัดส่วนการบริโภคดงักล่าวจะอยูใ่นระดบัต ่า ดงันั้นค่าใชจ่้ายในการ
บริโภคก็จะค่อนขา้งต ่า (APC ต ่า APS สูง) ซ่ึงสามารถอธิบายฟังกช์ัน่การบริโภคระยะสั้นวา่ APC < 
MPC และลกัษณะท่ี 2 การบริโภคยงัข้ึนอยู่กบัระดบัการบริโภคในคาบเวลาก่อนหน้าน้ี  คือ 
ครัวเรือนจะพยายามรักษามาตรฐานการครองชีพของตนให้สูงข้ึนเท่าท่ีเคยบรรลุถึงช่วงเวลาท่ีผา่น
มา การลดการออมลงจะง่ายกว่าการลดระดบัการบริโภค ดงันั้นเม่ือรายไดล้ดต ่าลงการบริโภคจึง
เพิ่มสูงข้ึน (APC > APS) 

3. ทฤษฎีการบริโภคในวัฏจักรชีวิต (Life-Cycle Theory of Consumption) ทฤษฎีการ
บริโภคในวฎัจกัรชีวิตไดรั้บการพฒันาข้ึนโดย Franco Modigliani ร่วมกบัลูกศิษยข์องเขาอีก 2 คน 
คือAlbert Ando และ Richard Brumberg แนวคิดน้ีไม่เช่ือวา่ปริมาณการใชจ่้ายเพื่อการบริโภคใน
งวดเวลาหน่ึงจะข้ึนอยูก่บัระดบัรายไดส้ัมบูรณ์ในงวดเวลานั้นตามแนวความคิดของJohn Maynard 
Keynes แต่ควรข้ึนอยูก่บัการคาดคะเนของรายไดต้ลอดช่วงอายุขยัทั้งในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต 
มากกวา่หากพิจารณาการกระจายรายไดแ้ละปริมาณการใชจ่้ายเพื่อการบริโภคในวฎัจกัรชีวิตท่ีควร
จะเป็นของบุคคลหน่ึง ๆ ดงัรูปท่ี 2.1 

http://www.fpo.go.th/S-I/Source/ECO/ECO4.htm
http://www.fpo.go.th/S-I/Source/ECO/ECO4.htm
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รูปที ่2.1 แสดงการกระจายรายไดแ้ละปริมาณการใชจ้่ายเพื่อการบริโภคในวฏัจกัรชีวติ 
 

จะไดเ้ห็นวา่ในช่วงชีวติของบุคคลขณะท่ีมีอายนุอ้ย จะมีระดบัรายไดอ้ยูใ่นระดบัต ่า และจะ
มีรายไดสู้งข้ึนเม่ือมีอายมุากข้ึน ต่อมาเม่ือเขา้สู่วยัสูงอายุก็จะกลบัมีรายไดล้ดลงอีกคร้ัง การกระจาย
รายไดต้ลอดช่วงอายุขยัจึงมีลกัษณะเป็นไปตามเส้น yy ส่วนปริมาณการใชจ่้ายเพื่อการบริโภคของ
บุคคลจะสูงข้ึนเป็นล าดับตามอายุขยัโดยมีลักษณะของการกระจายปริมาณการใช้จ่ายเพื่อการ
บริโภคตามเส้น cc เม่ือท าการเปรียบเทียบกนัระหวา่งเส้น yy และ cc แลว้ จะพบวา่ในช่วงตน้ของ
ชีวติ บุคคลจะมีรายไดไ้ม่เพียงพอต่อการบริโภค ดงันั้นบุคคลจึงตอ้งประพฤติตนเป็นผูก่้อหน้ี ต่อมา
ในช่วงกลางของชีวติจึงจะเร่ิมท่ีจะมีรายไดเ้หลือจ่ายจนสามารถชดใชห้น้ีเดิมได ้และเก็บเงินสะสม
ไวส้ าหรับช่วงปลายของชีวติ นัน่คือ ครัวเรือนท่ีมีหวัหนา้ครอบครัวเป็นบุคคลอายุนอ้ยหรืออยูใ่นวยั
สูงอายุจะมีค่า APC (average propensity to consume :ความโนม้เอียงเฉล่ียในการบริโภค) สูง 
ในขณะท่ีครัวเรือนท่ีมีหวัหนา้ครอบครัวเป็นบุคคลในวยักลางคนจะมีค่า APC ต ่า ถา้หากพิจารณา
ในแง่ของการตดัสินใจเพื่อการบริโภคของครัวเรือนแลว้ ทฤษฎีน้ีเช่ือว่าปริมาณการใชจ่้ายเพื่อการ
บริโภคในงวดเวลาหน่ึงจะข้ึนอยูก่บัมูลค่าปัจจุบนัในงวดเวลานั้นของกระแสรายไดต้ลอดช่วงชีวิต
ซ่ึงเป็นค่าท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงระดบัรายไดค้าดคะเนตลอดช่วงอายุขยัทั้งในอดีตปัจจุบนั และอนาคต
ของครัวเรือน 

2.1.2  แนวคิดเกีย่วกบัทฤษฎค่ีาจ้าง 
ทฤษฎีค่าจา้งท่ีแท้จริง หมายถึง ค่าจา้งท่ีเป็นตวัเงินตรา เม่ือพิจารณาถึงความสามารถท่ี

น าไปใชจ่้ายเพื่อซ้ือสินคา้และบริการไดจ้  านวนหน่ึงตามมูลค่าของเงินในช่วงเวลานั้น อตัราค่าจา้ง
ในแต่ละปีย่อมแตกต่างกนั เพราะราคาสินคา้เปล่ียนแปลง ท าให้รู้สึกกนัโดยทัว่ไปว่าค่าของเงิน
เปล่ียนแปลงไปดว้ย อีกนยัหน่ึงคือ อ านาจของค่าจา้งไดเ้ปล่ียนแปลงไป ซ่ึงอ านาจของค่าจา้งนั้น
หมายถึง มูลค่าท่ีแทจ้ริงของค่าจา้งท่ีเป็นตวัเงินตราในระยะเวลาหน่ึงท่ีสามารถน าไปใชจ้่ายเพื่อซ้ือ
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สินคา้และบริการได ้และเป็นการเปรียบเทียบกนัระหวา่งช่วงเวลาต่างๆกนั โดยค านวณซ่ึงอาศยัฐาน
ของตวัเลขดชันีราคา (Price Index) หรือดชันีค่าครองชีพ (Cost of Living Index) หรือดชันีราคา
ผูบ้ริโภค (Consumer’s price Index) ตวัอยา่งเช่น ดชันีค่าครองชีพในปี พ.ศ. 2541 เป็น 100 และใน
ปีพ.ศ. 2545 เป็น 120 แต่ค่าจา้งในปี พ.ศ. 2541 และปี พ.ศ. 2545 ยงัเป็น 36,000 บาท เท่ากนัอยู ่ 

อตัราค่าจา้งท่ีแทจ้ริงของในปี พ.ศ. 2541   36,000/100 = 360 
อตัราค่าจา้งท่ีแทจ้ริงของในปี พ.ศ. 2545  36,000/120 = 300 
ดงันั้นอตัราค่าจา้งท่ีแทจ้ริงของทั้งสองปีจะได ้360 และ 300 ตามล าดบั จึงเห็นไดช้ดัว่า

อตัราค่าจา้งในปี พ.ศ. 2545 ต  ่ากวา่ในปี พ.ศ. 2541 และยงัแสดงให้เห็นว่าค่าจา้งในปีพ.ศ. 2545 ต ่า
กวา่ในปี พ.ศ. 2541 ทั้งๆท่ีอตัราค่าจา้งท่ีเป็นตวัเงินก็ยงัอยูใ่นระดบัเดียวกนัคือ 36,000 บาท สภาพ
เช่นน้ีทางเศรษฐศาสตร์ เรียกวา่ ภาพลวงตาทางการเงิน (Money Illusion) การหาค่าจา้งท่ีแทจ้ริงจะ
ท าให้เราทราบถึงอ านาจของการซ้ือของค่าจ้าง หากประชาชนมีอ านาจการซ้ือมาก หมายถึง 
ความสามารถในการซ้ือสินคา้และบริการต่างๆได้จ  านวนมากเน่ืองจากราคาสินคา้ถูกลง แต่หาก
อ านาจการซ้ือน้อย หมายถึง ความสามารถในการซ้ือสินคา้และบริการในจ านวนท่ีน้อยเน่ืองจาก
ราคาสินคา้ราคาสูง ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่า อ านาจการซ้ือนั้นหมายถึง ความสามารถของค่าจา้งท่ีจะ
สามารถซ้ือสินคา้และบริการต่างๆไดใ้นปริมาณท่ีมากหรือนอ้ย 
    2.1.3  แนวคิดตลาดแรงงานภายใต้การจัดการ 

แนวคิดตลาดแรงงานภายใตก้ารจดัการ  คือ ตลาดแรงงานท่ีรัฐเข้ามาควบคุมจดัการเพื่อ
ป้องกนัการสมรู้ร่วมคิดกระท าการครอบง าทางเศรษฐกิจ แต่รัฐก็จะส่งเสริมให้ระบบการผลิตมี
ประสิทธิภาพท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้โดยอาศยัการแข่งขนักนั อีกประการหน่ึงก็เพื่อให้การก าหนด
ค่าจา้งเป็นไปโดยระบบภาคี ซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนฝ่ายลูกจา้ง ฝ่ายนายจา้งและฝ่ายรัฐบาล  ร่วมกนั
พิจารณาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ีกฎหมายก าหนด จะเห็นไดว้่าตลาดแรงงานแบบน้ีเป็น
ตลาดท่ีขาดความสมบูรณ์ท่ีสุด เพราะถึงแมว้า่รัฐบาลจะส่งเสริมผูป้ระกอบการรายยอ่ยและป้องกนั
การผกูขาด แต่ก็ไม่ใช่การแข่งขนัโดยเสรี เพราะทั้งสหภาพแรงงานและสมาคมนายจา้งก็ยงัคงเป็น
องค์กรท่ีมีข้ึนตามกฎหมายและมีอิทธิพลไม่น้อยในการก าหนดค่าจา้งท่ีสูงกว่าอตัราค่าจา้งขั้นต ่า
ตามกฎหมาย แต่การต่อรองระหวา่งลูกจา้งกบันายจา้งก็ยงัไดรั้บการควบคุมและจ ากดัขอบเขตโดย
รัฐบาล ทั้งน้ีเพื่อมิใหเ้กิดความเสียหายต่อส่วนรวม ฉะนั้นบางส่วนของตลาดแรงงานจึงตกอยูภ่ายใต้
การจดัการของปัจเจกชน บางส่วนก็อยู่ภายใต้การควบคุมของสถาบนันายจา้งหรือของสถาบนั
ลูกจา้ง แต่บางส่วนก็อยู่ภายใตก้ารควบคุมของภาครัฐ และบางส่วนก็อยู่ภายใตก้ารจดักรร่วมกนั
แบบไตรภาคี 
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2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
สุพัตรา ภูรินันท์ (2544) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคก่อนและหลงัวิกฤตและความสัมพนัธ์

ระหว่างรายไดก้บัพฤติกรรมการบริโภคก่อนและหลงัวิกฤตเศรษฐกิจ โดยแยกตามกลุ่มอาชีพไม่
รวมเกษตรกร ใช้แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลประชากรจงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 293 ตวัอย่าง 
น ามาวิเคราะห์ก่อนและหลงัวิกฤตเศรษฐกิจความโน้มเอียงการบริโภคหน่วยสุดทา้ย ( Marginal 
Propensity to Consume, MPC)และความโนม้เอียงเฉล่ียในการบริโภค (Average Propensity to 
Consume, APC) โดยการศึกษาพบว่า ประชาชนมีรายได้เฉล่ียลดลงหลงัเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
ประมาณ 9.27% จึงจ าเป็นตอ้งหารายได้จากแหล่งอ่ืนมาช่วย เช่น การขายประกนัและการขาย
อาหาร เป็นตน้ ส่วนพฤติกรรมในการใชจ้่ายพบวา่ การใชจ่้ายเพื่อการอุปโภคบริโภคท่ีเป็นค่าใชจ่้าย
สูงสุดไดล้ดลง ค่าใชจ่้ายในดา้นท่ีอยูอ่าศยั, ค่าใชจ่้ายเพื่อการบนัเทิง และค่าใชจ่้ายเพื่อการรักษาโรค
ลดลงมากท่ีสุด ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายบางประเภทกลับเพิ่มสูงข้ึน เช่น ค่าผ่อนรถจกัรยานยนต์ ค่า
การศึกษา และค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า, ค่าประปา เป็นต้น ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
ประชาชนจะพยายามลดค่าใช้จ่ายทุกประเภท แต่ค่าใช้จ่ายบางชนิดไม่สามารถลดลงได้ เช่น 
ค่าอาหารและค่าน ้ ามนั  นอกจากน้ีประชาชนยงัไดรั้บผลกระทบอย่างอ่ืน เช่น การปรับลดโบนัส 
การไม่ข้ึนเงินเดือน จึงตอ้งมีการใช้จ่ายอย่างระมดัระวงั การวิเคราะห์ ความโน้มเอียงการบริโภค
หน่วยสุดทา้ยของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่หลงัวิกฤตเศรษฐกิจพบวา่ MPC ของสินคา้อุปโภค
บริโภคของอาชีพอุตสาหกรรมและบริการจะมีค่าสูงกวา่อาชีพอ่ืน  ค่าความโนม้เอียงเฉล่ียในการใช้
จ่ายอุปโภคบริโภคหลงัวิกฤตเศรษฐกิจ พบวา่ APC ของกลุ่มอาชีพลูกจา้งเอกชนจะมีค่าสูงท่ีสุดใน
การบริโภคสินคา้ทุกหมวด ส่วนอาชีพขา้ราชการและรัฐวิสาหกิจ มีค่า APC ต ่าท่ีสุดในการบริโภค
สินคา้ทุกหมวด สรุปคือ ประชาชนจงัหวดัเชียงใหม่ร้อยละ 81.9 ไดรั้บผลกระทบทางดา้นรายไดอ้นั
เน่ืองมาจากวกิฤตเศรษฐกิจ 

จรัลวัฒน์ คมเศวต (2547) ศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของของขา้ราชการก่อนและหลงัการ
ปรับข้ึนเงินเดือนขา้ราชการในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยปรับข้ึนเม่ือเดือน เมษายน พ.ศ. 2547และท า
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชจ่้ายระหวา่งขา้ราชการระดบัซี 1-7 และขา้ราชการระดบัซี 8 ข้ึนไป 
ซ่ึงประกอบดว้ย การใช้เงินเพื่อการอุปโภคบริโภค การออม และการลงทุน เพื่อน ามาคาดการณ์ถึง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในจงัหวดัเชียงใหม่ภายหลงัการปรับข้ึนเงินเดือน โดยผลการศึกษา
พบวา่ ก่อนการปรับข้ึนเงินเดือนขา้ราชการซี 1-7 มีรายไดท่ี้นอ้ยกวา่รายจ่ายจึงตอ้งมีการกูเ้งินจากท่ี
อ่ืนมาสมทบ ส่วนขา้ราชการซี 8 มีรายไดท่ี้ใกลเ้คียงกบัค่าใชจ่้าย ภายหลงัจากการปรับข้ึนเงินเดือน
ขา้ราชการซี 1-7 มีรายไดเ้พิ่มข้ึนเล็กน้อย ท าให้มีเงินออมบา้งแต่ไม่สม ่าเสมอ โดยค่าใช้จ่ายส่วน
ใหญ่ คือ การอุปโภคบริโภค การศึกษา และน าไปใช้หน้ี ตามล าดับ โดยหน้ีสินส่วนใหญ่จะ
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เก่ียวขอ้งกบัท่ีอยู่อาศยัและยานพาหนะ ส าหรับขา้ราชการระดบัซี 8 ข้ึนไป ภายหลงัการปรับข้ึน
เงินเดือนก็ท าให้มีรายได้มากกว่ารายจ่ายและมีเงินออมท่ีสม ่าเสมอ โดยรายจ่ายส่วนใหญ่ยงัคง
เก่ียวขอ้งกบัการอุปโภคบริโภค การลงทุนในธุรกิจส่วนตวัและการศึกษาตามล าดบั และหน้ีสินท่ีมี
อยู่จะเก่ียวขอ้งกบัท่ีอยู่อาศยัและอสังหาริมทรัพยท่ี์ให้ประกอบธุรกิจ  ซ่ึงสามารถสรุปได้ว่า การ
ปรับข้ึนเงินเดือนข้าราชการนั้น ไม่ได้ท าให้การใช้จ่ายเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมากเท่าท่ีควร 
เน่ืองจากเป็นการปรับข้ึนทีละไม่มากและในขณะเดียวกนัราคาสินคา้ในทอ้งตลาดก็ปรับราคาข้ึนสูง 
แต่การปรับข้ึนเงินเดือนขา้ราชการระดบัซี 1-7 ช่วยให้เศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม่ขยายตวัมาก
ข้ึน เน่ืองจากมีการใชจ่้ายเพิ่มมากข้ึน และการปรับข้ึนเงินเดือนของขา้ราชการระดบัซี 8 ก็มีส่วน
ช่วยในดา้นการออมท่ีเพิ่มข้ึนเช่นกนั 

เรขา ธนนาทธนะชน (2551) ศึกษารูปแบบการบริโภคและการออมของขา้ราชการครูในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพนู โดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาประการแรกเพื่อประมาณค่าใชจ่้ายในการ
บริโภคและการออมของขา้ราชการครู ประการท่ีสองเพื่อศึกษารูปแบบการบริโภคและการออมของ
ขา้ราชการครู และประการท่ีสามเพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อรูปแบบการบริโภคและการออมของ
ขา้ราชการครู โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ขา้ราชการครูในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน
จ านวน 292 คน แยกกลุ่มการวเิคราะห์เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มอายุเวลาราชการ 1-20 ปี 21-30 ปี และ31 
ปีข้ึนไป โดยกลุ่มท่ี 1 พบวา่ มีค่าใชจ่้ายเพื่อการบริโภคเฉล่ีย 418,266 บาทต่อปี นอกจากรายจ่ายเพื่อ
การอุปโภคบริโภคยงัมีค่าใชจ่้ายท่ีไม่เก่ียวกบัการอุปโภคบริโภค คิดเป็นร้อยละ 42.33 ของรายได ้
ส่วนใหญ่เป็นค่าดอกเบ้ียและดอกเบ้ียแชร์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 11.43 ของรายได ้มีการออมเฉล่ีย 
59,448 บาท ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปเบ้ียประกนัตามกรมธรรม์ประกนัชีวิตและกองทุนเล้ียงชีพของ
หน่วยงานต่างๆ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 21.82 ของการออมทั้งหมด กลุ่มท่ี 2 มีค่าใชจ่้ายเพื่อการ
บริโภคเฉล่ีย 585,586 บาทซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายท่ีไม่เก่ียวกบัการอุปโภคบริโภค ถึงร้อยละ 46.45 ของ
รายได ้ส่วนใหญ่เป็นค่าสมาชิกกลุ่มอาชีพ เช่น สหกรณ์ออมทรัพยค์รูมากท่ีสุด ร้อยละ 8.35 ของ
รายได ้และมีการออมเฉล่ีย 87,130 บาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเบ้ียประกนัตามกรมธรรมป์ระกนัชีวิตและ
กองทุนเล้ียงชีพของหน่วยงานต่างๆ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 15.95 ของการออมทั้งหมด ส่วนกลุ่ม
ท่ีสามพบวา่ มีค่าใชจ่้ายเพื่อการบริโภคเฉล่ีย 532,476 บาท ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายท่ีไม่เก่ียวกบัการอุปโภค
บริโภค คิดเป็นร้อยละ 37.63 ของรายได ้ส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ มากท่ีสุด ร้อยละ 6.79 ของ
รายได ้และมีการออมเฉล่ีย 75,319 บาท เป็นรูปแบบการออมอ่ืนๆ เช่น ค่าหุ้นสมาชิกสหกรณ์ เงิน
ค่าสมาชิกฌาปนกิจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ15.34 ของการออมทั้งหมด ต่างจากกลุ่มอายุเวลา
ราชการอ่ืน 
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สามารถ พวงเรือนแก้ว (2552) วิเคราะห์รูปแบบการใช้การของพนักงานในเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยกลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือ พนกังานฝ่ายผลิตท่ีปฏิบติังานใน
บริษทัท่ีอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน จ านวน
ทั้งหมด 400 ราย จากการสัมภาษณ์จากแบบสอบถาม พบว่า รายรับเฉล่ียต่อเดือนของพนกังาน
ระดบัปฏิบติัการเป็นจ านวน 5,268 บาท เม่ือน ามาเทียบกบัค่าใช้จ่ายจ าเป็นพื้นฐานประมาณ 6,430 
บาทแลว้ รายรับดงักล่าวไม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ียงัมีค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น ค่า
ยานพาหนะ สินคา้ฟุ่มเฟือย ฯลฯ ดงันั้นพนกังานจึงจ าเป็นตอ้งหารายไดเ้สริม เพื่อเพิ่มรายรับให้กบั
ตนเอง เช่น การท างานล่วงเวลา การท าอาชีพเสริม เป็นตน้ ซ่ึงท าให้มีรายรับเพิ่มข้ึนเฉล่ีย 8,828 
บาท และเม่ือน ามาเทียบกบัค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนทั้งค่าใชจ่้ายเพื่อการยงัชีพและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
ประมาณ 10,552 บาท พบวา่ พนกังานยงัคงมีรายจ่ายมากกวา่รายรับ ท าให้ตอ้งกูย้ืมเงินทั้งในระบบ
และนอกระบบ ซ่ึงจ านวนผูท่ี้มีภาระหน้ีสิน 187 คนจากทั้งหมด 400 คน โดยปัจจยัท่ีก่อให้เกิด
หน้ีสิน ได้แก่ ท่ีอยู่อาศยั ยานพาหนะ เป็นต้น ส าหรับการท างานล่วงเวลา พนักงานจะท างาน
ติดต่อกนัเป็นเวลานานถึง 12 ชัว่โมง ซ่ึงส่งผลต่อสุขภาพท่ีย  ่าแยแ่ละผลท่ีตามมาคือ ประสิทธิภาพ
การท างานท่ีลดลง ก่อใหเ้กิดความเครียดจากการท างาน นอกจากผลกระทบจากการท างานท่ีเพิ่มข้ึน
แลว้ ยงัมีผลกระทบในดา้นของหน้ีสิน โดยการกูย้ืมเงินทั้งนอกระบบและในระบบหรือการใชบ้ตัร
เครดิตและบตัรกดเงินสด ซ่ึงสามารถกล่าวไดว้า่ หน้ีสินนั้นไม่ไดจ้  ากดัเฉพาะแต่ครัวเรือนเกษตรกร 
แต่พนกังานนิคมอุตสาหกรรมเองก็มีหน้ีสินสูงดว้ยเช่นกนั 

ดรุวรรณ ไตรแสง (2554) วิเคราะห์โครงสร้างของรายได ้รายจ่ายและเงินออมของพนกังาน
กรุงไทย จ ากัด(มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
โครงสร้างและความสัมพนัธ์ของรายได ้รายจ่ายและเงินออม โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 140 คน  
เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของรายได ้รายจ่ายและเงิน
ออมกบัขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้การทดสอบแบบไคสแควร์ (Chi-square) วิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ของรายได ้รายจ่ายและเงินออมของกลุ่มตวัอย่างจากค่าความโน้มเอียงเฉล่ียในการ
บริโภค (APC) และค่าความโนม้เอียงเฉล่ียในการออม (APS) และใชเ้ทคนิค Simple Regression 
Analysis หาค่าความโนม้เอียงหน่วยสุดทา้ยของการบริโภค (MPC) และค่าความโน้มเอียงหน่วย
สุดทา้ยของการออม (MPS) ผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคต่อรายไดพ้บวา่ ค่า APC มีค่าเท่ากบั 
0.62 คือ รายได ้1 บาท ถูกใชเ้พื่อการบริโภคเท่ากบั 0.62บาทและค่า APS เท่ากบั 0.37 คือ รายได ้1 
บาท จะมีการออมเท่ากบั 0.37 บาทจากสมการ Simple regression พบวา่ รายไดมี้ความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนัการใช้จ่าย โดยมีค่า MPC เท่ากบั 0.614 คือ ถา้รายไดเ้พิ่มข้ึน 100 บาท จะท าให้
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บริโภคเพิ่มข้ึน 61.4 บาท และค่า MPS เท่ากบั 0.386 คือ ถา้รายไดเ้พิ่มข้ึน 100 บาท จะท าให้การ
ออมเพิ่มข้ึน 38.6บาท 

 


