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บทคัดยอ 
 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคหลักสามประการคือประการแรกศึกษาถึงพฤติกรรมการ
ออมเพ่ือการดํารงชีพยามชราภาพของประชาชน ประการท่ีสองเพ่ือศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอการ
ออมเพื่อการดํารงชีพยามชราภาพของประชาชนและประการสุดทายเพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจใน
การออมเพ่ือการดํารงชีพยามชราภาพของประชาชน ซ่ึงเปนการศึกษาการออมของประชาชนในเขต
เมืองโดยกลุมตัวอยางคือประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมจํานวน 400 คน  
วิธีการวิเคราะหขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถามใชสถิติเชิงพรรณนา สวนวิธีการวิเคราะห
ระดับความพึงพอใจของการออมประเภทตางๆ ใชมาตราวัดแบบลิเคิทสเกล  การวิเคราะหได
จําแนกกลุมตัวอยางตามกลุมอาชีพ 6 อาชีพไดแก เกษตรกร พนักงานบริษัทเอกชน ขาราชการ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ รับจางท่ัวไป/ลูกจางท่ัวไปและอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย 

 จากกลุมตัวอยาง พบวาสวนใหญจะมีอายุเฉล่ีย 31 ป การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มี
รายไดเฉล่ียตอเดือนประมาณ 69,000 บาท มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 3 คนตอครัวเรือน 
สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
 ผลการศึกษารูปแบบการออมของประชาชนในเขตเมืองพบวา ประชาชนทุกกลุมอาชีพจะมี
การออมในรูปแบบการฝากเงินไวกับธนาคารพาณิชยมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 37.05 โดยมีปจจัยท่ี
สําคัญคือเพื่อนชักชวนหรือพนักงานธนาคารเปนผูแนะนําใหเกิดการออม รวมถึงการออมเงินเพื่อ



 จ 
 

เก็บไวใชในยามฉุกเฉิน อีกท้ังประชาชนมีความเช่ือถือและม่ันใจในคุณภาพ ศักยภาพของธนาคาร
พาณิชยและมีความพึงพอใจในเร่ืองของการใหบริการของพนักงาน รวมถึงสาขาท่ีมีมากมายไว
รองรับการใหบริการกับลูกคา โดยระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการออมเงินไวกับธนาคารพาณิชยอยู
ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 ประชาชนในกลุมอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน อาชีพขาราชการ อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ
และอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย ไดใหความสําคัญกับรูปแบบการประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต
เพิ่มมากข้ึน อาจเพราะเกิดความกลัวในภาวะความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน เชน โรคภัยไขเจ็บ 
อุบัติเหตุท่ีไมคาดคิด เปนตน ซ่ึงประชาชนจะมีทําประกันชีวิตกับบริษัท เอไอเอ ประกันชีวิต คิด
เปนรอยละ 41.90 ในรูปแบบสะสมทรัพยมากท่ีสุดและมีระยะเวลาการประกันชีวิต 10-20 ป ปจจัย
ท่ีสําคัญในการเลือกทําประกันชีวิตคือเพื่อเปนหลักประกันใหตนเองและครอบครัว โดยระดับความ
พึงพอใจตอการออมรูปแบบการประกันชีวิตจะอยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 สวนการออมกับการลงทุนในกองทุนเพื่อการเล้ียงชีพ สวนใหญจะเปนประชาชนอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีการลงทุนกับบลจ.กรุงเทพฯ คิดเปนรอยละ 89.61 เพราะบลจ.กรุงเทพฯ มี
ความนาเช่ือถือ ผลตอบแทนท่ีไดรับมากกวาการออมกับบลจ.อ่ืน ปจจัยท่ีสําคัญในการเลือกออมใน
ลักษณะเพ่ือเก็บไวใชในยามชรา โดยระดับความพึงพอใจในการออมกับการลงทุนในกองทุนเพื่อ
การเล้ียงชีพจะอยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  นอกจากนี้ยังพบวาประชาชนทุกกลุมอาชีพจะมี
การออมในสินทรัพยประเภททองคํามากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 48.10 เนื่องจากทองคําเปนสินทรัพยท่ี
มีความเส่ียงนอย สภาพคลองสูง สามารถแลกเปล่ียนเปนเงินสดไดงาย อีกท้ังยังสามารถใชเปน
เคร่ืองประดับไดอีกดวย ซ่ึงจากผลการศึกษาจะพบวาปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดคือเก็บไวเพื่อเก็งกําไรจาก
การขายในอนาคตไดและมีระดับความพึงพอใจตอสินทรัพยประเภททองคําอยูในระดับความพึง
พอใจมากท่ีสุด  
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ABSTRACT 
 

This study investigated three main objectives: firstly, the behavior of saving for old-aged 
living of people : secondly, the factors affecting the  saving for old-aged living of people ; and 
lastly, the satisfaction on saving for old-aged living of  people in  urban area.  The study covered 
different patterns of the people’s saving. The samples used in this study were 400 people residing 
in Muang district, Chiang Mai province. Questionnaires were used to collect data.  Descriptive 
statistics was used in analyzing. The level of satisfaction on different types of savings was 
conducted by using Likert’s Scale. The analysis was processed according to six occupations: 
farmers, private companies’ employees, government officers, state enterprises’ employees, 
general workers, and business owners.  

From the sample, most of them were aged averagely  31 years old.  They held bachelor’s 
degree with an average monthly income of 69,862.50 baht. There were averagely 3 people in their 
families. Most of them were employees in private companies.  

Regarding the pattern of savings, it was found that people of every occupation deposited 
their money in commercial banks the most, with the average percentage of 37.05. They decided to 
save the money in the banks because their friends persuaded them to do so, or the bank officers 
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introduced the saving pattern to them. They also saved money for the emergency use. Moreover, 
it was because they trusted in the bank capacity and satisfied with the services provided by the 
bank clerks. In addition, the bank had many branches in the area  for them to obtain the services. 
The level of satisfaction on saving money in the banks was in the highest level.  

The people who worked as private company employees, government officers, state 
enterprise officers, and business owners were more interested in the savings on life insurance. 
This might be because they were afraid of the risky conditions they faced at present, e.g. diseases, 
unexpected accidents, etc. Most people had life insurance contracts with the American 
International Assurance company limited, with a percentage of 41.90. Their contracts were in a 
form of saving account with a life insurance period of 10 – 20 years. The important factor that 
made them buy a life insurance was that they wanted to have an assurance for themselves and 
their family members. Their satisfaction on the savings on life insurance was in the highest 
satisfactory level.  

Regarding the savings in a form of provident fund, most people who worked in private 
companies invested with Bangkok Securities Co.,Ltd. the most, with an average of 89.61. It was 
because the Bangkok Securities Co.,Ltd. was a reliable company, and it provided more benefits to 
customers more than other companies. The factors that made these people save their money in a 
form of provident fund was that they would like to save the money for their old-aged living. The 
level of satisfaction on the savings on the provident fund was in the highest level. In addition, it 
was found that people of every occupation had got gold asset the most, with a percentage of 
48.10. The reason was that gold was a less risky asset, and it had high liquidity – can be 
exchanged for cash, and it can be used as an ornament too. According to the study, the factor that 
made people keep gold was that they expected its future increasing value. The level of satisfaction 
on the gold investment was in the highest level.   
 


