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บทนํา 

  
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
  การออมเปนเหมือนการประกันความเส่ียงใหกับชีวิตของคนเราทุกวันนี้ คงไมมีใครท่ี
สามารถปฎิเสธไดวาเงินไมมีความจําเปนตอชีวิต หากกลาวถึงเงินคงจะพบวิธีมากมายท่ีจะหา
ผลตอบแทน ไมวาจะจากการลงทุนหรือการทําธุรกิจ แตส่ิงเหลานี้ใชวาดีเสมอไป การท่ีเราจะได
กําไรจากการลงทุน นั่นก็หมายถึงการท่ีมีใครสักคนท่ีจะตองขาดทุน แลวจะแนใจไดอยางไรวาสัก
วัน คนๆนั้นจะไมใชเรา แตหากลองนึกกลับไปถึงการประกันความเส่ียงท่ีเราจะไดรับก็อาจจะ
มองเห็นความสําคัญของการออมเพราะการออมสามารถทําใหเรามีทุนในการต้ังตนใหมอีกคร้ังโดย
ไมตองพบกับความเดือดรอนท่ีมากจนเกินไป โดยท่ัวไปการออมจะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือบุคคลนั้นมีราย
ไดมากกวาการจายของเขาทางท่ีจะเพิ่มเงินออมใหแกบุคคลอาจทําไดโดยการพยายามหาทางเพ่ิม
รายไดใหมากขึ้นดวยการทํางานมากข้ึนใชเวลาวางในการหารายไดพิเศษหรือการปรับปรุงงานท่ี
ทําอยูใหมีประสิทธิภาพมีรายไดสูงข้ึน เปนตน นอกจากนั้นการลดรายจายลงดวยการรูจักใชจาย   
เท า ท่ีจํ า เป นและเหมาะสมก็จะทําให มีการออมเกิด ข้ึนได เหมือนกันและการท่ีคนเรามี                     
เป าหมายอยางหน่ึงอย างใดในอนาคตกําหนดไวอย างชัดเจนแนนอนก็จะทําใหเกิดความ      
กระตือรือรนท่ีจะเก็บออมมากข้ึนเปาหมายของแตละบุคคลอาจแตกตางกันแลวแตความจําเปนและ
ความตองการและยังข้ึนอยูกับความหวังและความทะเยอทะยานในชีวิตดวย เชน บางคนอยากมีบาน
และท่ีดินเปนของตัวเอง อยากจะมีการศึกษาสูงอยากมีชีวิตท่ีสุขสบายยามปลดเกษียณหรือหวังท่ี
จะใหลูกหลานมีหลักฐานม่ันคง ดังนั้นเปาหมายในการออมแตกตางกันนี้จะเปนส่ิงท่ีกําหนดให
จํานวนเงินออมและระยะเวลาในการออมแตกตางกันไปซ่ึงปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดการออม ไดแก

1.ผลตอบแทนท่ีผูออมไดรับจากการออม หมายความวาถายิ่งผลตอบแทนในการออมเพิ่ม
มากข้ึนเทาใด ก็จะเปนส่ิงดึงดูดใจใหบุคคลมีการออมเพิ่มมากข้ึนเทานั้น เชน ในภาวะท่ีรัฐบาล
กําหนดใหธนาคารพาณิชยทุกแหงลดอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจําทุกประเภทลง ท้ังยังเก็บดอกเบ้ีย
ภาษีเงินฝากอีก จึงทําใหระดับเงินออมของธนาคารพาณิชยมีแนวโนมลดลงเปนอยางมาก  

2.มูลคาของอํานาจซ้ือของเงินในปจจุบัน ผูออมจะตัดสินใจทําการออมมากข้ึนภายหลังจาก
การพิจารณาถึงอํานาจซ้ือของเงินท่ีมีอยูในปจจุบันวาจะมีความแตกตางจากมูลคาของเงินในอนาคต
มักหมายความวาจํานวนเงิน 1 บาทซ้ือสินคาและบริการไดในจํานวนใกลเคียงหรือเทากับการใชเงิน 
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1 บาทซ้ือสินคาหรือบริการในอีก 2-3 ปขางหนาหรือมากกวานั้น ในทางตรงกันขามถาการเก็บเงิน
ออมไว โดยไมยอมซ้ือสินคาในขณะนั้นอาจจะสูญเสียความพอใจท่ีควรไดรับจากการซ้ือสินคาใน 
ปจจุบันมากกวาผลตอบแทนท่ีไดรับจากการออมท้ังยังเสียเวลาคอยท่ีจะซ้ือสินคาในอนาคตท่ีอาจมี
ราคาสูงมากกวาอัตราผลตอบแทนท่ีไดรับอีกดวย ดังนั้นถาหากพอใจท่ีจะซ้ือสินคาในวันนี้มากกวา
การหวังผลตอบแทนท่ีจะไดรับเพิ่มข้ึนในอนาคตก็จะมีการออมลดลง  

3.รายไดสวนบุคคลสุทธิ ผูท่ีมีรายไดคงท่ีแนนอนเปนประจําทุกเดือนในจํานวนท่ีไมสูงมาก
นักเชน ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชนระดับตํ่า จํานวนเงินออมท่ีกันไวอาจ   
เปนเพียงจํานวนนอยตามอัตราสวนของรายไดท่ีมีซ่ึงตางจากจํานวนเงินออมของผูบริหารระดับสูง 
ท่ีจะมีเงินเหลือออมไดมากกวา นอกจากนั้นการเปล่ียนแปลงรายไดเนื่องจากการเล่ือนตําแหนง การ
โยกยายงานการถูกปลดออกจากตําแหนงหนาท่ีการงานท่ีมีผลตอระดับการออมเชนกัน คืออาจทํา
ใหมีการออมเพิ่มมากข้ึนหรือลดลงไปจากระดับเดิมไดดังนั้นในระหวางท่ีมีรายไดมากกวาปกติ 
หรือในขณะท่ีมีความสามารถหารายไดไดอยูจึงควรจะมีการออมไวเพื่อปองกันปญหาทางการเงิน

4. ความแนนอนของจํานวนรายไดในอนาคตหลังการเกษียณอายุ ถาผูมีรายไดทุกคนทราบ
ไดแนนอนวาเม่ือใดก็ตามท่ีไมมีความสามารถหารายไดไดอีกตอไป ก็จะไมมีปญหาทางการเงิน
เกิดข้ึนหรือถามีก็ไมใชปญหาที่รุนแรงมากนัก เนื่องจากหนวยงานท่ีเคยทํางานอยูมีนโยบายชวย
เหลือในวัยชราหลังเกษียณอายุหรือภายหลังออกจากงานกอนกําหนด เชน นโยบายการใหบํานาญ 
บําเหน็จ เงินชดเชย เปนตน ดังนั้นผูออมอาจมีการออมลดลงเพ่ือกันเงินไวใชจายมากข้ึนโดยไมทํา
ใหจํานวนเงินรวมในอนาคตกระทบกระเทือนแตประการใด เงินออมควรเก็บรักษาอยางไรจึงจะ
ปลอดภัย การเก็บเงินไวกับตนเองยอมไมปลอดภัยและเปนการสูญเสียรายไดท่ีควรจะไดรับ ดังนั้น
เงินออมควรเก็บรักษาไวในท่ีปลอดภัยและมีรายไดดวย โดยการฝากสถาบันการเงินบางแหงไว เชน 
ธนาคารพาณิชย ธนาคารออมสิน สหกรณออมทรัพยหรืออาจเก็บออมในรูปของการซ้ือหลักทรัพย
หรือตราสารท่ีมีความม่ันคง กอใหเกิดรายไดและสามารถเปล่ียนมาเปนเงินสดไดงายมาถือไว 
ดังนั้นการออมนับวามความสําคัญคอนขางมากเพื่อยอมรับการลงทุนและเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ  
ตอผูออมเองเพื่อเปนหลักประกันความม่ันคงในชีวิตในระยะยาว 

เม่ือพิจารณาสถานการณการออมของไทยสามารถกระตุนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
โดยใชสัญญาณของชองวางระหวางการออมและการลงทุนเพื่อประกอบการพิจารณาในการกําหนด
มาตรการและนโยบายท่ีเหมาะสมและสอดคลอง ซ่ึงจะเห็นไดวารัฐบาลปจจุบันมีนโยบายในการ
บริหารระบบเศรษฐกิจโดยการปรับลดอัตราดอกเบ้ีย เพื่อชวยกระตุนและเรงสงเสริมใหมีการลงทุน
ในระบบมากข้ึน ท้ังนี้เนื่องจากแนวโนมของชองวางระหวางการออมและการลงทุนเร่ิมลดลง โดย
สังเกตไดจากตัวเลขการออมและการลงทุนประเทศไทย เปนท่ีนาสังเกตวาสาเหตุท่ีชองวางระหวาง
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การออมและการลงทุนมีคาเปนบวกหรือท่ีเรียกวาเกิดเหตุการณสวนเกินของการออม (Saving 
Surplus) มิไดเกิดจากการออมและการลงทุนท่ีขยายตัวเพิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกันแตอยางใด ท้ังนี้
หากมีการพิจารณากันใหละเอียดจะพบวาแนวโนมการออมในประเทศมีอัตราการขยายตัวในชวงป 
2538 - 2539 และกลับลดลงในชวงวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 -2542 หลังจากนั้นในป 2543 - 2544 ก็มี
แนวโนมในการขยายตัวเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีแนวโนมการลงทุนของประเทศมีลักษณะการหดตัว
คอนขางรุนแรงในชวงป 2540 และป 2541 โดยมีอัตราการขยายตัวท่ีรอยละ -17.37 และรอยละ       
-40.62 ตามลําดับ หลังจากนั้นมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนทีละนอยจนถึงปจจุบัน ในขณะเดียวกันก็พบวา 
รอยละของชองวางระหวางการออมและการลงทุนตอ GDP ก็มีแนวโนมเปนบวกต้ังแตป 2541 เปน
ตนมาแมวาจะเพิ่มข้ึนในอัตราท่ีลดลงก็ตาม 

 

ตารางท่ี 1.1 แสดงชองวางระหวางการออมและการลงทุนของประเทศไทย 
          หนวย : พันลานบาท 

ขอมูล ป พ.ศ. 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 

การออมของประเทศ 1,492.10 1,580.22 1,564.14 1,470.08 1,397.66 1,552.26 1,556.70 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) - 5.91 -1.02 -6.01 -4.93 11.06 0.29 

การลงทุนของประเทศ 1,762.16 1,928.16 1,593.16 946.97 950.6 1,117.60 1,225.24 

อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) - 9.42 -17.37 -40.62 0.49 17.57 9.63 

ชองวางระหวางการออม
และการลงทุน 

-270.06 -347.95 -29.02 524.1 447.05 434.66 331.46 

ผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ (GDP) 

4,186.21 4,611.04 4,732.61 4,626.45 4,657.08 4,916.51 5,123.42 

ชองวางระหวางการออม
และการลงทุนตอ GDP (%) 

-6.45 -7.55 -0.61 11.33 9.6 8.84 6.47 

ท่ีมา   : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
  
 สําหรับประเทศไทยในปจจุบันกลับเกิดเหตุการณท่ีชองวางระหวางการออมและการลงทุน 
เปนบวก มีผลทําใหประเทศไทยเกินดุลบัญชีเดินสะพัด ดังนั้นจึงไมจําเปนตองพึ่งพาเงินออมจาก
ตางประเทศมากนัก แตภาวะการณดังกลาวเกิดข้ึนเนื่องจากการออมภายในประเทศมีคอนขางสูง 
ในขณะท่ีความเจริญเติบโตของการลงทุนชะลอตัวลงอยางมากในชวงป 2540 -2541 ดังนั้น รัฐบาล
จึงสงเสริมสนับสนุนโดยหามาตรการเพ่ือกระตุนทางดานอุปสงค โดยผานตัวแปรเศรษฐกิจทางดาน
การลงทุนของภาคเอกชนใหสูงข้ึน สําหรับมาตรการในการสงเสริมการลงทุนนั้น นอกเหนือไปจาก
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การใหความสําคัญกับการพัฒนาตลาดทุนแลว รัฐบาลยังควรใหความสําคัญกับโครงการลงทุน
ขนาดใหญของภาคเอกชนซ่ึงจะตองไดรับการสนับสนุนท้ังโดยตรงและโดยทางออม ซ่ึงในประเด็น
ดังกลาวรัฐบาลอาจใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนผู
พิจารณาความเหมาะสมของโครงการวามีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติหรือไมอยางไร ซ่ึงเปนแนวทางเชนเดียวกับการพิจารณาโครงการลงทุนของ
ภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ท้ังนี้เพื่อเปนหลักประกันและสรางความม่ันคงไดวาโครงการนั้นๆ มี
ความคุมคาทางเศรษฐกิจอยางแทจริง แตอยางไรก็ตามรัฐบาลควรควรมีแนวนโยบายในการรักษา
ระดับการออมใหมีความเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง แมวาในชวงนี้จะเปนสวนเกินของการออม
(Saving Surplus) แตก็จะตองรักษาระดับการออมใหมีความเจริญเติบโตเสถียรภาพ ท้ังนี้เพื่อรองรับ
ในชวงภาวะท่ีเศรษฐกิจขยายตัวอยางเต็มท่ีหรือชวงท่ีประเทศตองการเงินลงทุนสูง เนื่องจากการ
ออมท่ีแทจริงควรจะตองอยูในระดับสูงเพื่อสนองตอบความตองการลงทุนไดตลอดเวลา 
นอกจากนั้นรัฐบาลก็จะตองมีหนาท่ีในการรวบรวมเงินออมและกระจายเงินออมไปสูนักลงทุน 
ประการสําคัญคือจะตองสนับสนุนโครงการลงทุนใหเกิดข้ึนซ่ึงจะสามารถเปล่ียนเงินออมให
กลายเปนเงินทุนท่ีมีดอกผลเพื่อชวยกระตุนอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไดโดยไมตองพึ่งพา
เงินทุนจากตางประเทศ  

ปจจุบัน ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาการเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรไปสูการ        
เปนสังคมผูสูงอายุในป 2550 ประเทศไทยมีผูสูงอายุประมาณ 7.04 ลานคนและคาดวาระหวางป 
2543-2643 ประเทศไทยจะมีประชากรสูงอายุเพิ่มจาก 9.4% เปน 29.38% ขณะท่ีวัยทํางานจะปรับ
ลดลงจาก 65.9% มาอยูท่ี 53.7% อายุขัยโดยเฉล่ียเพศชายจะเพิ่มจาก 67.1 ป เปน 78 ป สวนเพศหญิง
จะเพิ่มจาก 74.8 ป เปน 83.8 ป สงผลใหอัตราการพึ่งพิงของผูสูงอายุตอประชากรวัยทํางาน เพิ่มจาก 
14.26% เปน 55.49% และจะเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 20 ในอีก 20 ปขางหนา นั่นคือประเทศไทยจะมี
อัตราประชากรวัยทํางาน (อายุ 15 - 59 ป) ตอผูสูงอายุ ท่ีจะตองดูแลคิดเปน 6 : 1 และจะเปล่ียนเปน 
3 : 1ในอีก 20 ปขางหนาอันเปนผลมาจากความกาวหนาดานการแพทยซ่ึงทําใหประชากรมีอายุเฉล่ีย
สูงข้ึนและผลจากการวางแผนครอบครัวท่ีมีประสิทธิภาพทําใหอัตราการเกิดลดลงซ่ึงจะเปนภาระ
ตอรัฐบาลและประชากรวัยทํางานตอไป (ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ) ดังนั้นจึงตองสงเสริมใหประชาชนมีการออมเงินต้ังแตวัยทํางานเพ่ือใหมีรายไดไว
ใชจายอยางเพียงพอหลังเกษียณอายุซ่ึงเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาลและลูกหลานหรือประชากร
วัยทํางานในอนาคตในการเล้ียงดูผูสูงอายุอีกท้ังยังเปนการสง เสริมการเติบโตและเกิดเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจในระยะยาวของประเทศอีกดวย (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง.2549:22) 
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ในสวนของรัฐบาลก็ไดรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2549 – 2554) 
ซ่ึงจะประกาศใชในปงบประมาณ 2550 (ตุลาคม 2549) ท่ียังคงเนนดานสังคมและเศรษฐกิจท่ี
เขมแข็งและการพัฒนาท่ียั่งยืนแตจะมุงพัฒนาใหมีความสมดุลในทุกดานรวมถึงการสงเสริมการ
ออมของประเทศเพื่อสรางวินัยในการใชจายของครัวเรือนใหอยู ในระดับท่ีเหมาะสมยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนและกระจายผลของการพัฒนาอยางตอเนื่องมีการพัฒนาสังคมเชิงรุกท่ี 
เปนการลงทุนอยางคุมคา เชน เตรียมความพรอมสังคมไทยสูสังคมผูสูงอายุเสริมสรางคานิยมและ
พฤติกรรมการออมของประชาชนเพ่ือสรางหลักประกันดานรายได (โคทม อารียา.2549:2-4)และใน
แผนการบริหารราชการแผนดินก็ไดมียุทธศาสตรการเตรียมความพรอมแกผูสูงอายุ โดยมุงเนนใหผู
สูงอายุเปนทรัพยากรที่มีคุณคาของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมีการเพิ่มโอกาสในการ
ทํางานของผูสูงอายุรวมท้ังสรางและขยายโอกาสในการเขาถึงหลักประกันทางสังคมข้ันพื้นฐาน
สําหรับผูสูงอายุ 
 ในสวนของประชาชนไมวาจะเปนประชาชนในจังหวัดใดพบวาครัวเรือนมีพฤติกรรมการ
อุปโภคบริโภคสินคาคงทนประเภทรถยนต โทรศัพทมือถือและเคร่ืองใชไฟฟามากข้ึน การเขาถึง
แหล งเงินกูไดสะดวกมากข้ึนและขาดแรงจูงใจในการออม นอกจากนี้การเปล่ียนแปลงของ

ประชากรจะมีผลตอการออมของบุคคลโดยตรง เม่ือพิจารณาวงจรชีวิตของคนต้ังแตเร่ิมแตงงาน
และมีบุตรจําเปนตองมีการออมเพ่ือเปนคาใชจายของบุตรในอนาคต เม่ือชวงเวลาผานไปเขาสูชวงท่ี
บุตรอยูในวัยทํางาน คาใชจายของพอแมเกี่ยวกับบุตรจะลดลงการออมจะสูงข้ึนเพื่อไวใชในวัยหลัง
เกษียณและเม่ือพอแมยางเขาสูวัยสูงอายุ การออมจะลดลงเพราะตองใชจายเพื่อการดูแลสุขภาพและ
การรักษาพยาบาลตัวเอง ซ่ึงในอดีตท่ีผานการออมภาคครัวเรือนตอ GDP มีแนวโนมลดลงอยาง      
ตอเนื่อง โดยในป 2535 การออมภาคครัวเรือนตอ GDP มีอัตรารอยละ 9.65 และลดลงเหลือรอยละ 
6.28 ในป 2540 และเหลือรอยละ 3.87 ในป 2546 การท่ีการออมภาคครัวเรือนของประเทศ         
ไทยลดลงอยางตอเนื่อง อาจเนื่องจากขาดการสงเสริมการออมอยางเปนระบบและจริงจัง                
(สศค. 2549: 9) อีกท้ังการมีรายไดเฉล่ียตอคนตอปเพิ่มข้ึนนอยกวารายจาย ดังนั้นการออมของคน
ไทยในปจจุบันท่ีนาจะอยู ในระดับสูงกอนจะกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุกลับไมเปนไปตามหลักการ
เพราะสภาพเศรษฐกิจไมจูงใจใหเกิดการออมอันอาจเปนผลมาจากราคาน้ํามันท่ีปรับตัวสูงข้ึน        
ปญหาความม่ันคงภายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตจึงสงผลใหการออมระดับบุคคลคอนขางตํ่ามี
การใชจายเพ่ือการบริโภคสูงข้ึนทําใหการออมเพ่ืออนาคตอาจไมมากพอที่จะนําไปขยายการลงทุน
ได เท าท่ีควรอีกท้ังรูปแบบของครัวเรือนก็เปล่ียนแปลงไปการสงเสริมการออมเพื่อสราง
หลักประกันทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตนั้นมีรูปแบบแตกตงกันไป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับลักษณะ
ของการประกอบอาชีพและการเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารของแตละบุคคลมีการดําเนินการโดย
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รัฐบาลและเอกชนเพ่ือใหครอบคลุมประชาชนทุกคน เชน การนําเงินฝากธนาคาร การซ้ือพันธบัตร
รัฐบาล การประกันชีวิต การเปนสมาชิกสหกรณตางๆ การประกันสังคมกรณีชราภาพหรือการซ้ือ
หนวยลงทุนในกองทุนตางๆ เปนตน 

การออมท่ีเหมาะสมในยามเกษียณหรือยามชรามีอยูหลากหลายวิธีดวยกัน ซ่ึงการออมท่ี
เปนท่ีนิยมกันมากสามารถจําแนกไดคือ 

1. การฝากเงินธนาคารเปนแหลงเงินออมท่ีถือวายังมีความม่ันคงปลอดภัยและมีสภาพคลอง
สูงแตมีขอดอยอยูบางตรงท่ีอัตราดอกเบ้ียเงินฝากปจจุบันคอนขางตํ่าเม่ือเทียบกับวิธีการลงทุนอ่ืน  
          2. การทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยหรือแบบบํานาญ แหลงเงินท่ีไมควรมองขาม
สําหรับการวางแผนการเกษียณเพราะการทําประกันชีวิตแบบนี้นอกจากจะไดรับความคุมครองตาม
เง่ือนไขของกรมธรรมผูเอาประกันยังรูผลตอบแทนท่ีแนนอนหรือกรมธรรมแบบบํานาญก็จะมีการ
จายเงินคืนใหเปนรายงวดอีกดวยแตขอดอยของการทําประกันชีวิต คือการขาดสภาพคลองเพราะ
เปนการซ้ือความคุมครองและสะสมเงินระยะยาว  

3. ซ้ือบานหรือท่ีดินกอนในทําเลดี จะชวยใหมีรายไดจากการเก็บคาเชาบาน คาเชาท่ีไดมาก
พอสมควร การลงทุนชนิดนี้สอดคลองกับผูท่ีปลดเกษียณซ่ึงอยากใหคาเงินโตทันอัตราเงินเฟออยาง
ยิ่ง 

4. กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) กองทุน RMF ก็เปนแหลงเงินสําหรับคนวัยเกษียณท่ี
สําคัญ โดยเปนกองทุนท่ีสงเสริมการออมระยะยาวเพื่อเปนหลักประกันใหกับตัวเองและครอบครัว
เพื่อตองเกษียณอายุ มีลักษณะของการออมโดยความสมัครใจท่ีใหสิทธิประโยชนทางภาษีเปน
แรงจูงใจใหตัดสินใจลงทุน นอกเหนือไปจากผลประโยชนท่ีผูลงทุนจะไดรับจากนโยบายการลงทุน
ที่หลากหลายตามความเส่ียงท่ีผูลงทุนยอมรับได 

5.  ซ้ือทองคําไวรักษาคาเงิน 
จากขอมูลดังกลาวขางตน ผูจัดทําจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงการออมเพ่ือการดํารงชีพยามชรา

ภาพของประชาชนโดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงถือวาประชาชน
ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหมนับวาเปนกลุมประชากรท่ีใหญท่ีสุดในจังหวัดเชียงใหมและผล
การศึกษาจะเปนการจูงใจใหประชาชนมีการออมและเห็นความสําคัญของการออมมากยิ่งข้ึน อีกท้ัง
ยังจะทราบไดวาประชาชนในแตละคน สวนใหญจะมีการเลือกการออมเพ่ือการดํารงชีพยามชรา
ภาพนั้นอยางไรเพื่อเปนการเตรียมตัวกอนเกษียณอายุหรือกอนถึงวัยชราและเปนประโยชนตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเปนประโยชนแนวทางในการสงเสริมการออมในรูปแบบตางๆให
เหมาะสมกับกลุมประชากรตอไป อีกท้ังเพื่อนําผลการศึกษาประกอบเปนขอมูลในการพิจารณา
ตัดสินใจแกประชาชนตอไปในอนาคตได 
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. ศึกษาถึงพฤติกรรมการออมเพ่ือการดํารงชีพยามชราภาพของประชาชนในอําเภอเมือง

จังหวดัเชียงใหม 
 2. เพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอการออมเพ่ือการดํารงชีพยามชราภาพของประชาชนใน 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
3. เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจในการออมเพ่ือการดํารงชีพยามชราภาพของประชาชนใน 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 
1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

สามารถนําไปเปนแนวทางตอการเลือกการออมประเภทตาง ๆ ของประชาชนและเพื่อ     
เปนประโยชนตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐบาล ภาคเอกชนนําไปกําหนดแนวทางในการ       
สงเสริมการออมในรูปแบบตาง ๆใหเหมาะสมกับกลุมประชากรและความพอเพียงตอการยังชีพ
หลังเกษียณอายุหรือยามชราภาพตอไป 
 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษาในคร้ังนี้ จํากัดขอบเขตการศึกษาทางดานประชากร โดยการสุมตัวอยางจาก
ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 
1.5 นิยามศัพท 
 การออม  คือ รายไดเม่ือหักรายจายแลวจะมีสวนซ่ึงเหลืออยู สวนของรายไดท่ีเหลืออยูซ่ึง
ไมไดถูกใชสอยออกไปนี้เรียกวาเงินออม  

ผูสูงอายุหรือชราภาพ หมายถึง บุคคลท่ัวไปท่ีมีอายุต้ังแต 60 ปข้ึนไป ผูท่ีสูงท้ังวัยวุฒิ 
คุณวุฒิ และประสบการณ  

เกษียณอายุ หมายถึง ขาราชการหรือลูกจางประจํา ท่ีมีอายุครบ 60 ป ในปงบประมาณนั้น ๆ 
(1 ตุลาคม – 30 กันยายน) 
 กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) หมายถึง เปนสวัสดิการแกลูกจางเม่ือออกจากงานจะ
ไดรับเงินกอนท่ีเกิดจากการออมของตนเอง สิทธิทางดานภาษี และผลประโยชนจากกองทุน โดย
กองทุนดังกลาวมีฐานะเปนนิติบุคคลแยกออกจากกิจการของนายจาง มีคณะกรรมการกองทุนฯ เปน
ผูดูแลกองทุนฯ 
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กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) หมายถึง สถานะเปนนิติบุคคลซ่ึงจัดต้ังข้ึนตาม
กฎหมายเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2539 โดยมี
วัตถุประสงคหลัก ในการจัดต้ัง คือ เพื่อเปนหลักประกันการจายบําเหน็จบํานาญใหแกขาราชการ, 
สงเสริมการออมทรัพยและจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอ่ืนใหสมาชิก 
   การประกันชีวิต คือ การวางแผนเพื่อคุมครองความเส่ียงของชีวิตท่ีอาจเกิดข้ึน โดยไดรับ
เงินชดเชยความเสียหายขากบริษัทท่ีรับประกันชีวิตใหกับผู ทําประกันชีวิตเองหรือผู รับ
ผลประโยชนในสัญญา 
   ผูทําประกันชีวิต หมายถึง บุคคลซ่ึงมีสวนไดสวนเสียในส่ิงท่ีเอาประกันเปนคูสัญญากับ
บริษัทประกันซ่ึงมีหนาท่ีเปดเผยขอความจริงอันเปนสาระสําคัญตอการพิจารณาของผูรับประกัน  
และมีหนาท่ีชําระเบ้ียประกันตามจํานวนท่ีไดตกลงกันไวและเม่ือเกิดความเสียหายข้ึนกับผูเอา
ประกัน  ผูเอาประกันมีสิทธิในการเรียกรองคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายท่ีแทจริงไดแตไม
เกินจํานวนเงินเอาประกันหรือจํานวนทุนเอาประกัน 
   ผูรับผลประโยชน หมายถึง บุคคลภายนอกสัญญาประกันและตองมีสวนไดสวนเสียกับผู
เอาประกันมีสิทธิเขารับประโยชนในคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยตามขอตกลงของผู
เอาประกันและผูไดรับประโยชนซ่ึงผูรับประโยชนอาจเปนบุคคลเดียวกันกับผูทําประกันได 
 เบี้ยประกัน หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูทําประกันตองจายใหแกบริษัทประกันตามเง่ือนไขท่ีได
ตกลงไวในสัญญาซ่ึงการจายเบ้ียประกันอาจจายเปนรายป ราย 6 เดือน รายไตรมาสหรือรายเดือนได
ตามท่ีระบุไวในกรมธรรม 
  
 
 
   
 
 
 
 

 


