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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
ในการศึกษาคร้ังนี้ เปนการศึกษาถึงการออมเพ่ือการดํารงชีพยามชราภาพของประชาชนใน

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ขอมูลไดมาจากการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช
แบบสอบถาม ซ่ึงกลุมตัวอยางจะตองเปนประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมจากจํานวน
กลุมตัวอยางท้ังส้ิน 400 คน ผลการศึกษามีดังตอไปนี้  
 

4.1 ขอมูลท่ัวไป 
       4.1.1 ขอมูลท่ัวไปของเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

   จังหวัดเชียงใหมถือวาเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการเงินของภาคเหนือท่ีสําคัญอีก
จังหวัดหนึ่ง จังหวัดเชียงใหมมีจํานวนประชากรท้ังหมด 1,688,994 คน ซ่ึงอําเภอท่ีมีประชากรมาก
ท่ีสุดคือ อําเภอเมืองเชียงใหมมีจํานวนประชากรทั้งหมด 146,800 คน โดยเปนประชาชนเพศชาย
จํานวน 68,310 คนและประชาชนเพศหญิง จํานวน 78,490 คน  
 

ตาราง 4.1 จํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครเชียงใหมตามทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2543 – 2551 
 

พ.ศ. ชาย  หญิง  รวม  

2543 81,847 89,865 171,712 

2544 82,525 91,331 173,856 

2545 74,819 84,584 159,403 

2546 74,401 84,305 158,706 

2547 78,835 87,937 166,772 

2548 70,403 80,608 151,011 

2549 69,989 80,483 150,472 

2550 69,122 79,188 148,310 

2551 68,310 78,490 146,800 

ท่ีมา : งานทะเบียนราษฎร ฝายปกครอง สํานักปลัดเทศบาล (ขอมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2551)
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ปจจุบันโครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหมแมจะอาศัยการผลิตภาคเกษตรเปน
หลัก โดยเฉพาะสาขาพืชผลแตท่ีผานมาภาคเศรษฐกิจภาคนอกเกษตรเร่ิมมีความสําคัญมากข้ึน 
เนื่องจากอุตสาหกรรมการคาปลีก คาสงและการกอสรางขยายตัวเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะสาขาบริการ
และการทองเท่ียวสงผลทําใหธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับการทองเท่ียวเติบโตตามไปดวย ในขณะเดียวกัน
สาขาอุตสาหกรรมก็ขยายตัวเชนเดียวกัน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

จากการท่ีมีฐานเศรษฐกิจสําคัญหลายชนิดทําใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัด
เชียงใหมเปนไปอยางรวดเร็วและคอนขางมีเสถียรภาพ โดยมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด  
(GPP : Gross Provincial Product ) ในป พ.ศ.2549 จํานวน 109,988 ลานบาท มีรายไดเฉล่ียตอคน    
( Per Capital GPP ) จํานวน 68,480 บาทตอคนตอป จํานวนผูขอจดทะเบียนประกอบการคาและ
บริการจังหวัดเชียงใหม ในป 2551 มีจํานวนท้ังส้ิน 15,040 คน รวมเงินทุนจดทะเบียนท้ังส้ิน 163 
ลานบาทและมียอดจําหนายสินคา OTOP รวมท้ังจังหวัดจํานวน 33,174,765 บาท (ท่ีมา : การสํารวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ) สวนประมาณการผูประกอบการ
คาท่ีไมไดจดทะเบียนการคาสวนใหญเปนการประกอบกิจการในรูปแบบหาบเรในจังหวัดเชียงใหม
โดยกระจายตัวตามตลาดตาง ๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในยานไนทบาซารและยานถนนคนเดิน 
ประชากรในเขตเทศบาลอําเภอเมืองเชียงใหมสวนมากจะมีรายไดสูง มีฐานะความเปนอยูคอนขางดี 
เนื่องจากเขตเทศบาลเมืองเชียงใหมเปนศูนยรวมเศรษฐกิจการคาและบริการ เม่ือพิจารณาจะพบวา
แหลงท่ีมาของรายไดของครัวเรือนจะพบวารายไดหลักท่ีสําคัญมาจากคาแรงงานและเงินเดือน 
ประชาชนสวนใหญตระหนักถึงการเก็บออม มีการใชจายท่ีสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและลด
การกอหนี้ สถาบันการเงินก็ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลโดยมีการประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ
ใหประชาชนรูจักการออมเงินอยางตอเนื่องมีการนําเสนอผลิตภัณฑการออมหลาหลายรูปแบบซ่ึงมี
ผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบัน ทําใหผูวิจัยมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาถึงการออมยามชราภาพของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วามี
รูปแบบการออมในลักษณะใดบางเพ่ือเปนการเตรียมตัวกอนเกษียณอายุหรือกอนถึงวัยชราและนํา
ผลการศึกษาท่ีไดไปประกอบเปนขอมูลในการพิจารณาตัดสินใจแกประชาชนตอไปในอนาคตได 
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4.1.2 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
          ตาราง 4.2 พบวา จากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน สวนใหญเปนประชาชนเพศหญิง

จํานวน 272  คนคิดเปนรอยละ 61.25 และเพศชายจํานวน 155 คนคิดเปนรอยละ 38.75 ดาน
การศึกษาสวนใหญเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุดจํานวน 296 คน คิดเปนรอยละ 
74.00 รองลงมาคือระดับการศึกษาท่ีสูงกวาปริญญาตรีจํานวน 87 คนคิดเปนรอยละ  21.75  
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาจํานวน 12 คนคิดเปนรอยละ 3.00 และการศึกษาระดับประถมศึกษา
หรือตํ่ากวา จํานวน 5 คนคิดเปนรอยละ 1.25 ดานสถานภาพสวนใหญจะมีสถานภาพโสดจํานวน 
187 คน คิดเปนรอยละ 46.75 รองลงมาคือสถานภาพสมรส มีจํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 46.25 
ในขณะท่ีสถานภาพหยาราง/หมาย มีจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 4.25 และแยกกันอยู มีจํานวน 11 
คน คิดเปนรอยละ 2.75  
            การประกอบอาชีพของกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ประชาชนประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชนมากท่ีสุดจํานวน 252 คน คิดเปนรอยละ 63.0 รองลงมาคืออาชีพธุรกิจ
สวนตัว/คาขายจํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 14.3 อาชีพขาราชการจํานวน 36 คนคิดเปนรอยละ 9.0 
อาชีพลูกจางท่ัวไปหรือรับจางท่ัวไปจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.0 อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.5 และอาชีพเกษตรกรจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.3 
           กลุมตัวอยางจํานวน 400 คนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมมีอายุเฉล่ีย 31 ป มี
รายไดเฉล่ียตอเดือน 69,862.50 บาท โดยแบงชวงเงินเดือนได 3 ระดับ ซ่ึงมากท่ีสุดคือรายได 
40,001-80,000 บาท มี 164 คนคิดเปนรอยละ 42.20 รองลงมาคือรายไดตํ่ากวา 40,000 บาทมี 148 
คนคิดเปนรอยละ 38.00 รายไดมากกวา 80,001 บาทมีจํานวน 77 คนคิดเปนรอยละ 19.80  จํานวน
สมาชิกในครัวเรือนโดยเฉล่ียจํานวน 3 คนตอครัวเรือน 
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ตาราง 4.2  ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
 

ขอมูลท่ัวไป คาเฉล่ีย 
จํานวน 
(400) 

รอยละ 
(100) 

เพศ -  - - 

ชาย  - 155 38.75 

หญิง  - 245 61.25 

การศึกษา  - - - 

ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา  - 5 1.25 

มัธยมศึกษา  - 12 3.00 

ปริญญาตรี  - 296 74.00 

สูงกวาปริญญาตรี  - 87 21.75 

สถานภาพ  - - - 

โสด  - 187 46.75 

สมรส  - 185 46.25 

หยาราง/หมาย  - 17 4.25 

แยกกันอยู  - 11 2.75 

อาชีพ  - - - 

เกษตรกร  - 13 3.30 

พนักงานบริษทัเอกชน  - 252 63.00 

ขาราชการ  - 36 9.00 

พนักงานรัฐวสิาหกิจ  - 14 3.50 

ลูกจางท่ัวไปหรือรับจางท่ัวไป  - 28 7.00 

ธุรกิจสวนตัว/คาขาย  - 57 14.20 
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ตาราง 4.2 (ตอ) 
 

ขอมูลท่ัวไป  คาเฉล่ีย 
จํานวน 
(400) 

รอยละ 
(100) 

อายุ (ป) 31  - - 

16-25 ป - 33 8.25 

26-35 ป - 185 46.25 

36-45 ป - 131 32.75 

46-55 ป - 43 10.75 

56 ปข้ึนไป - 8 2.00 

รายได (บาท/เดือน) 69,862.50 - - 

<40,000  - 148 38.00 

40,001-80,000  - 164 42.20 

>80,001  - 77 19.80 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน (คน) 3 - - 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
 

4.1.3 รูปแบบคาใชจายของกลุมตัวอยาง 
          เพื่อเปนการดูวาประชาชนในอําเภอเมืองเชียงใหมจะมีรูปแบบการใชจายในลักษณะ

ใดบาง โดยท่ีจาํแนกคาใชจายดังนี้คือ 
   1. คาใชจายเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัย  
   2. คาสาธารณูปโภค เชน คาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท 

     3. คาใชจายเกี่ยวกับเส้ือผาและเครื่องแตงกายรวมถึงรองเทา 
   4. คาของใชสวนตัว 
   5. คาเวชภณัฑและคายารักษาโรค คาตรวจรักษาพยาบาล 
   6. คาใชจายเกี่ยวกับบันเทิง / กีฬา/ อาหาร /เคร่ืองดื่มและยาสูบ 
   7. คาใชจายเกี่ยวกับการศึกษา 
   8. คาใชจายเกี่ยวกับการเดนิทาง  
   9. คาใชจายเกี่ยวกับชําระหนี้สิน 
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ตาราง 4.3 แสดงคาใชจายของกลุมตัวอยาง 400 คนในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตาม
รายได พบวาชวงรายไดมากกวา 80,000 บาทข้ึนไป มีคาใชจายรวมสูงสุด 53,020 บาท ซ่ึงเปน
คาใชจายเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัย 17,340 บาท คิดเปนรอยละ 32.78 คาใชจายเกี่ยวกับการศึกษา 7,659 
บาท คิดเปนรอยละ 14.4 คาใชจายเกี่ยวกับหนี้สิน 6,788 บาท คิดเปนรอยละ 12.8 คาใชจายเกี่ยวกับ
การเดินทาง 6,588 บาท คิดเปนรอยละ 12.4 คาใชจายเกี่ยวกับบันเทิง 5,765 บาท คิดเปนรอยละ 
10.9 คาใชจายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค 3,188 บาท คิดเปนรอยละ 6.0 คาใชจายเกี่ยวกับเส้ือผาและ
เคร่ืองแตงกาย 2,304 บาท คิดเปนรอยละ 4.3 คาใชจายเกี่ยวกับของใชสวนตัว 1,739 บาท คิดเปน
รอยละ 3.3 และคาใชจายเกี่ยวกับยารักษาโรค 1,650 บาท คิดเปนรอยละ 3.1  

รองลงมาคือชวงรายได 40,001-80,000 บาท มีคาใชจายรวม 32,908 บาท ซ่ึงเปน คาใชจาย
เกี่ยวกับการชําระหนี้สิน  7,970 บาท คิดเปนรอยละ 24.2  คาใชจายเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัย 6,682 บาท 
คิดเปนรอยละ 20.3  คาใชจายเกี่ยวกับการศึกษา 5,176 บาท คิดเปนรอยละ 15.7 คาใชจายเกี่ยวกับ
บันเทิง 3,716 บาท คิดเปนรอยละ 11.3 คาใชจายเกี่ยวกับการเดินทาง 2,970 บาท คิดเปนรอยละ 9.0 
คาใชจายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค 1,823 บาท คิดเปนรอยละ 5.5 คาใชจายเก่ียวกับของใชสวนตัว 
1,633 บาท คิดเปนรอยละ 5.0 คาใชจายเกี่ยวกับยารักษาโรค 1,363 บาท คิดเปนรอยละ 4.1  

ชวงรายไดตํ่ากวา 40,000 บาท  มีคาใชจายนอยท่ีสุด มีคาใชจายรวม 22,714 บาท ซ่ึงเปน
คาใชจายเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัย 5,240 บาท คิดเปนรอยละ  23.1 คาใชจายเก่ียวกับชําระหน้ีสิน 4,797 
บาท คิดเปนรอยละ 21.1 คาใชจายเกี่ยวกับบันเทิง  3,220 บาท คิดเปนรอยละ 14.2 คาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษา 2,650 บาท คิดเปนรอยละ 11.7 คาใชจายเกี่ยวกับการเดินทาง 2,276 บาท คิดเปนรอยละ 
10.0 คาใชจายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค 1,278 บาทคิดเปนรอยละ 5.6 คาใชจายเกี่ยวกับเส้ือผาและ
เคร่ืองแตงกาย 1,278 บาทคิดเปนรอยละ 5.6 คาใชจายเก่ียวกับของใชสวนตัว 1,033 บาท คิดเปน
รอยละ 4.5 และคาใชจายเกี่ยวกับยารักษาโรค 947 คิดเปนรอยละ 4.2 
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ตาราง 4.3 คาใชจายของประชาชนในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามระดับรายได 
          หนวย : บาท 

คาใชจาย 
รายไดตอเดือน (บาท) 

รวม 
<40,000 40,001-80,000 >80,000 

ท่ีอยูอาศัย 
5,240 6,682 17,340 8,282 
(23.1) (20.3) (32.7) (24.6) 

สาธารณูปโภค 
1,273 1,823 3,188 1,892 
(5.6) (5.5) (6.0) (5.6) 

เส้ือผาและเคร่ืองแตงกาย 
1,278 1,575 2,304 1,629 
(5.6) (4.8) (4.3) (4.8) 

ของใชสวนตัว 
1,033 1,633 1,739 1,432 
(4.5) (5.0) (3.3) (4.2) 

คายารักษาโรค 
947 1,363 1,650 1,288 
(4.2) (4.1) (3.1) (3.8) 

คาใชจายดานบันเทิง 
3,220 3,716 5,765 3,960 
(14.2) (11.3) (10.9) (11.7) 

การศึกษา 
2,650 5,176 7,659 5,241 
(11.7) (15.7) (14.4) (15.5) 

การเดินทาง 
2,276 2,970 6,588 3,442 
(10.0) (9.0) (12.4) (10.2) 

ชําระหนี้สิน 
4,797 7,970 6,788 6,563 
(21.1) (24.2) (12.8) (19.5) 

รวม 
22,714 32,908 53,020 33,728 
(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บแสดงอยูในรูปรอยละ 
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ตาราง 4.4 แสดงคาใชจายของกลุมตัวอยาง 400 คนในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตาม
อาชีพ พบวา ประชาชนอาชีพเกษตรกรมีคาใชจายเฉล่ียรวม 22,928 บาทตอเดือน ซ่ึงเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับท่ีอยูอาศัยมากท่ีสุดจํานวนเฉล่ีย 7,500 บาท คิดเปนรอยละ 32.71 รองลงมาคือคาใชจาย
เกี่ยวกับการชําระหน้ีสินจํานวนเฉล่ีย 4,833 บาท คาใชจายเกี่ยวกับการศึกษาจํานวนเฉล่ีย 3,444 
บาท ประชาชนอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีคาใชจายเฉล่ียรวม 33,381 บาทตอเดือน ซ่ึงเปน
คาใชจายเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัยมากท่ีสุดจํานวนเฉล่ีย 7,981 บาท รองลงมาคือคาใชจายเกี่ยวกับการ
ชําระหนี้สินจํานวนเฉล่ีย 7,851 บาท คาใชจายเกี่ยวกับบันเทิงจํานวนเฉล่ีย 3,459 บาท ประชาชน
อาชีพขาราชการมีคาใชจายเฉล่ียรวม 32,542 บาทตอเดือน เปนคาใชจายเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัยมากท่ีสุด
จํานวนเฉล่ีย 7,600 บาท รองลงมาคือคาใชจายเก่ียวกับบันเทิงจํานวนเฉล่ีย 6,509 บาท คาใชจาย
เกี่ยวกับการศึกษาจํานวนเฉล่ีย 5,409 บาท ประชาชนอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจมีคาใชจายเฉล่ียรวม 
32,542 บาทตอเดือน เปนคาใชจายเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัยมากท่ีสุดจํานวนเฉล่ีย 12,500 บาท รองลงมา
คือคาใชจายเกี่ยวกับบันเทิงจํานวนเฉล่ีย 8,546 บาท คาใชจายเก่ียวกับการศึกษาจํานวนเฉล่ีย 7,000 
บาท ประชาชนอาชีพลูกจางท่ัวไป/รับจางท่ัวไปมีคาใชจายเฉล่ียรวม 16,490 บาท เปนคาใชจาย
เกี่ยวกับท่ีอยูอาศัยมากท่ีสุดจํานวนเฉล่ีย 13,842 บาท รองลงมาคือคาใชจายเก่ียวกับการศึกษา
จํานวนเฉล่ีย 6,481 บาท คาใชจายเกี่ยวกับการชําระหนี้สินจํานวนเฉล่ีย 5,678 บาท ประชาชนอาชีพ
ธุรกิจสวนตัว/คาขายมีคาใชจายเฉล่ียรวม 33,728 บาท เปนคาใชจายเก่ียวกับท่ีอยูอาศัยมากท่ีสุด
จํานวนเฉล่ีย 13,842 บาท รองลงมาคือคาใชจายเกี่ยวกับเกี่ยวกับการศึกษาจํานวนเฉล่ีย 6,481 บาท 
คาใชจายเกี่ยวกับการชําระหนี้สินจํานวนเฉล่ีย 5,678 บาท 

หากเปรียบเทียบระหวางรายไดและคาใชจายเฉล่ียของกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน พบวา
รายไดเฉล่ียตอคนตอเดือนเทากับ 69,862.50 บาท สวนคาใชจายเฉล่ียตอเดือนตอครัวเรือนเทากับ 
33,728 บาท ซ่ึงก็หมายความวา ประชาชนสวนใหญมีรายไดมากกวาคาใชจาย และทําใหเกิดการ
ออมเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงทําใหผูศึกษาตองการทราบถึงการออมเพ่ือการดํารงชีพยามชราภาพของ
ประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมในรูปแบบตาง ๆ เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาเปนการตัดสินใจ
ในการเลือกรูปแบบการออมในอนาคตตอไปไดอยางเหมาะสม 
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ตาราง 4.4 คาใชจายของประชาชนในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามอาชีพ 
          หนวย : บาท 

คาใชจาย เกษตรกร 
พนักงาน

บริษัทเอกชน 
ขาราชการ 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ลูกจาง/
รับจาง
ท่ัวไป 

ธุรกิจ
สวนตัว/
คาขาย 

Total 

ที่อยูอาศัย 
7,500 7,981 7,600 12,500 4,013 13,842 8,282 

(32.71) (23.91) (23.35) (28.97) (24.33) (30.01) (24.56) 

สาธารณูปโภค 
958 1,670 1,997 2,100 1,107 3,445 1,892 

(4.18) (5.00) (6.14) (4.87) (6.71) (7.47) (5.61) 

เสื้อผาและ
เครื่องแตงกาย 

917 1,444 1,642 2,869 1,089 2,515 1,629 

(4.00) (4.33) (5.05) (6.65) (6.61) (5.45) (4.83) 

ของใชสวนตัว 
817 1,502 1,139 1,754 1,076 1,534 1,432 

(3.56) (4.50) (3.50) (4.06) (6.53) (3.33) (4.24) 

คายารักษาโรค 
917 999 2,382 1,463 300 2,140 1,288 

(4.00) (2.99) (7.32) (3.39) (1.82) (4.64) (3.82) 

คาใชจายดาน
บันเทิง 

1,125 3,459 6,509 8,546 1,774 4,973 3,960 

(4.91) (10.36) (20.00) (19.80) (10.76) (10.78) (11.74) 

การศึกษา 
3,444 5,267 5,409 7,000 2,117 6,481 5,241 

(15.02) (15.78) (16.62) (16.22) (12.84) (14.05) (15.54) 

การเดินทาง 
2,417 3,207 3,279 5,423 1,529 5,518 3,442 

(10.54) (9.61) (10.08) (12.57) (9.27) (11.96) (10.20) 

ชําระหนี้สิน 
4,833 7,851 2,583 1,500 3,485 5,678 6,563 

(21.08) (23.52) (7.94) (3.47) (21.13) (12.31) (19.46) 

รวมเฉลี่ย 
(บาท/เดือน) 

22,928 33,381 32,542 43,155 16,490 46,126 33,728 

(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บแสดงอยูในรูปรอยละ 
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4.2 รูปแบบการออม 
       ประชาชนสวนใหญจะมีการวางแผนในยามชราภาพที่แตกตางกันออกไปและมีการเลือก
วิธีการออมในรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงจากการศึกษาในคร้ังนี้ตองการทราบถึงลักษณะของการออมของ
ประชาชนในรูปแบบตาง ๆ ซ่ึง รูปแบบการออมดังกลาวนี้จําแนกเปน 
 1. การออมกับธนาคาร 

 2. การออมกับประกันชีวิต 
 3. การออมในการลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
 4. การออมในรูปแบบการลงทุนในสินทรัพยหรือหลักทรัพยทางการเงิน  
 5. การออมในรูปแบบการฝากเงินกับสหกรณออมทรัพยและสถาบันการเงินอ่ืนๆ                 
 

 ตาราง 4.5 แสดงใหเห็นวาจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน พบวาประชาชนทุกกลุมอาชีพ
จะมีการออมเงินไวกับธนาคารมากท่ีสุด ซ่ึงอาจจะเปนเพราะวาประชาชนสวนใหญมีความเช่ือถือ
และม่ันใจในคุณภาพ ศักยภาพของธนาคารพาณิชยและมีความพึงพอใจในเร่ืองของการใหบริการ
ของพนักงาน อีกท้ังสาขาที่มีมากมายไวรองรับการใหบริการกับลูกคาในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม 
ซ่ึงประชาชนอาชีพเกษตรกรมีการออมเงินไวกับธนาคารมากที่สุด จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 
44.12 รองลงมาคือการลงทุนในหลักทรัพยหรือสินทรัพย จํานวน 7 คนคิดเปนรอยละ 20.59 การ
ฝากเงินไวกับสหกรณและสถาบันการเงินอ่ืน ๆ จํานวน 7 คน คิดเปนรอย 20.59 ประชาชนอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีการออมเงินไวกับธนาคารมากท่ีสุด จํานวน 270 คน คิดเปนรอยละ 30.05 
รองลงมาคือการออมเงินกับบริษัทประกันชีวิตจํานวน 214 คน คิดเปนรอยละ 26.98 การลงทุนใน
หลักทรัพยหรือสินทรัพยจํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 18.92 ประชาชนอาชีพขาราชการ มีการ
ออมเงินไวธนาคารมากท่ีสุด จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 35.00 รองลงมาคือการออมกับบริษัท
ประกันชีวิตจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 25.00 การฝากเงินไวกับสหกรณและสถาบันการเงินอ่ืน ๆ 
จํานวน 25 คนคิดเปนรอยละ 20.83 ประชาชนอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจมีการออมเงินไวกับ
ธนาคารมากท่ีสุด จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 29.82 รองลงมาคือการออมกับบริษัทประกันชีวิต
จํานวน 14 คนคิดเปนรอยละ 24.56 การลงทุนในหลักทรัพยหรือสินทรัพยจํานวน 14 คน คิดเปน
รอยละ 24.46 ประชาชนรอาชีพลูกจางท่ัวไป/รับจางท่ัวไป มีการออมเงินไวกับธนาคารมากท่ีสุด 
จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 56.25 รองลงมาคือการออมกับบริษัทประกันชีวิตจํานวน 11 คน คิด
เปนรอยละ 11.19 การฝากเงินไวกับสหกรณและสถาบันการเงินอ่ืน ๆ จํานวน 9 คน คิดเปนรอย 
14.06 และประชาชนอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย มีการออมเงินไวกับธนาคารมากท่ีสุด จํานวน 92 
คน คิดเปนรอยละ 44.66 รองลงมาคือการออมกับบริษัทประกันชีวิตจํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 
25.73 การลงทุนในหลักทรัพยหรือสินทรัพยจํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 18.45 
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ตาราง 4.5 รูปแบบการออมแตละประเภท จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ 

รูปแบบการออมแตละประเภท  

รวม 
ธนาคาร* 

ประกัน
ชีวิต 

กองทุน 
สินทรัพย / 
หลักทรัพย 

สหกรณ /  
อ่ืน ๆ 

เกษตรกร 
15 5 0 7 7 34 

(44.12) (14.70) (0.00) (20.59) (20.59) (100) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

270 214 77 150 82 793 

(34.05) (26.98) (9.71) (18.92) (10.34) (100) 

ขาราชการ 
42 30 2 21 25 120 

(35.00) (25.00) (1.67) (17.50) (20.83) (100) 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

17 14 2 14 10 57 

(29.82) (24.56) (3.51) (24.56) (17.55) (100) 

ลูกจางท่ัวไป/
รับจางท่ัวไป 

36 11 1 7 9 64 

(56.25) (17.19) (1.56) (10.94) (14.06) (100) 

ธุรกิจสวนตัว/
คาขาย 

92 53 1 38 22 206 

(44.66) (25.73) (0.49) (18.45) (10.67) (100) 

รวม 
472 327 83 237 155 1,274 

(37.05) (25.67) (6.51) (18.60) (12.17) (100) 

ท่ีมา      : จากการศึกษา 
หมายเหตุ  : สามารถเลือกการออมไดมากกวา 1 รูปแบบ, ตัวเลขในวงเล็บแสดงอยูในรูปรอยละ 
        * ประชาชน 1 คน สามารถเลือกการออมกับธนาคารไดมากกวา 1 ธนาคาร 
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4.3 การออมกับธนาคารพาณิชย  
 จากการสํารวจ ในป 2552 พบวาสาขาธนาคารพาณิชยในจังหวัดเชียงใหมมีท้ังหมด 196 
สาขา ซ่ึงรองรับการเขามารับบริการของประชาชนในแตะละเขตอําเภอคอนขางมาก ซ่ึงการออมกับ
ธนาคารของกลุมตัวอยางจํานวน 400 คนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมประกอบดวย ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา ธนาคารออมสิน ธนาคารธนชาต และธนาคารทหารไทย กลุมตัวอยางสามารถเลือกออมได
กับธนาคารทุกธนาคาร โดยสรุปภาพรวมของการออม จําแนกตามธนาคารดังนี้ 

 

4.3.1 การออมกับธนาคาร จําแนกตามอาชีพ 
          ในการออมเงินไวกับธนาคารของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมนั้น 
ประชาชนในแตละคนอาจจะมีการออมเงินกับธนาคารที่แตกตางกันออกไป รวมถึงการออมเงินกับ
ธนาคารนั้น อาจจะไมไดหมายความวาเปนการออมเงินเพียงธนาคารเดียว ประชาชน 1 คนอาจจะมี
การออมเงินไวกับธนาคารหลาย ๆ ธนาคารก็ได ซ่ึงจากตาราง 4.6 แสดงรูปแบบการออมกับ
ธนาคารตาง ๆ จําแนกตามอาชีพ พบวาจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ประชาชนอาชีพเกษตรกรมี
การออมเงินไวกับธนาคารกรุงไทยมากท่ีสุด จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 33.33 รองลงมาคือ
ธนาคารกรุงเทพฯ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 24.67 ธนาคารกสิกรไทยจํานวน 3 คน คิดเปนรอย
ละ 20.00 ประชาชนอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีการออมเงินไวกับธนาคารกรุงเทพฯ มากที่สุด 
จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 43.71  รองลงมาคือธนาคารไทยพาณิชยจํานวน 74 คน คิดเปนรอย
ละ 27.41 ธนาคารออมสินจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 8.89 ประชาชนอาชีพขาราชการมีการออม
เงินไวกับธนาคารกรุงไทยมากท่ีสุด จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 66.68 รองลงมาคือธนาคาร
กรุงเทพจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 14.28 ธนาคารออมสินจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 11.90
ประชาชนอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจมีการออมเงินไวกับธนาคารกรุงไทยมากท่ีสุด จํานวน 11 คน 
คิดเปนรอยละ 64.71 รองลงมาคือธนาคารออมสินจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 17.65 ประชาชน
อาชีพลูกจาง/รับจางท่ัวไป มีการออมเงินไวกับธนาคารกรุงไทยมากท่ีสุด จํานวน 16 คน คิดเปนรอย
ละ 44.44 รองลงมาคือธนาคารไทยพาณิชย จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 36.11 ธนาคารกรุงเทพ
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 11.11 และประชาชนอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย มีการออมเงินไวกับ
ธนาคารกรุงเทพฯ มากท่ีสุด จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 35.87 รองลงมาคือธนาคารไทยพาณิชย
จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 18.48 ธนาคารกรุงไทยจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 17.39 
 
 
 
 
 



 

 

42

ตาราง 4.6 การออมกับธนาคารตาง ๆ จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ 
กรุงเท
พ 

ไทย
พาณิชย 

กรุงไทย 
กสิกร
ไทย 

กรุงศรี
อยุธยา 

ออมสิน ธนชาต ิ
ทหาร
ไทย 

รวม 

เกษตรกร 
4 1 5 3 0 1 0 1 15 

(1.00) (0.25) (1.25) (0.75) (0.00) (0.25) (0.00) (0.25) (100) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

118 74 19 20 7 24 4 4 270 

(29.50
) 

(18.50
) (4.75) (5.00) (1.75) (6.00) (1.00) (1.00) (100) 

ขาราชการ 
6 3 28 0 0 5 0 0 42 

(1.50) (0.75) (7.00) (0.00) (0.00) (1.25) (0.00) (0.00) (100) 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

1 0 11 0 0 3 1 1 17 

(0.25) (0.00) (2.75) (0.00) (0.00) (0.75) (0.25) (0.25) (100) 

ลูกจางทัว่ไป/
รับจางทั่วไป 

4 13 16 2 1 0 0 0 36 

(1.00) (3.25) (4.00) (0.50) (0.25) (0.00) (0.00) (0.00) (100) 

ธุรกิจสวนตัว/
คาขาย 

33 17 16 13 4 2 5 2 92 

(8.25) (4.25) (4.00) (3.25) (1.00) (0.50) (1.25) (0.50) (100) 

รวม 

166 108 95 38 12 35 10 8 472 

(35.17
) 

(22.87
) 

(20.13
) 

(8.06) (2.54) (7.42) (2.12) (1.69) (100) 

ท่ีมา     : จากการศึกษา 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บแสดงอยูในรูปรอยละ 
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4.3.2 จํานวนเงินออมกับธนาคาร จําแนกตามอาชีพ 
           ตาราง 4.7 จํานวนเงินออมกับธนาคาร จําแนกตามอาชีพ พบวาประชาชนอาชีพ
เกษตรกรมีจํานวนเงินออมกับธนาคารกรุงไทยมากท่ีสุด ซ่ึงอาจจะเน่ืองมาจากวากลุมเกษตรกรมี
ความเช่ือถือในธนาคารกรุงไทยเพราะวาเปนธนาคารของรัฐบาล จํานวนเงินออมกับธนาคารเฉล่ีย 
51,000 บาทตอคนตอป ประชาชนอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีจํานวนเงินออมกับธนาคาร
กรุงเทพฯ มากท่ีสุดเปนเพราะมีสาขาท่ีรองรับในการใหบริการเปนจํานวนมากและมีความสะดวก
เม่ือตองการจะทําธุรกรรมใดๆ จํานวนเงินออมกับธนาคารเฉล่ีย 160,898 บาทตอคนตอป อาชีพ
ขาราชการ มีจํานวนเงินออมกับธนาคารออมสินมากท่ีสุด อาจเปนสาเหตุเดียวกันกับอาชีพเกษตรกร
ท่ีเลือกเพราะเปนธนาคารท่ีรัฐบาลเปนประกัน ประกอบกับธนาคารออมสินไดใหสวัสดิการในการ
ปลอยสินเช่ือใหแกขาราชการเปนจํานวนมากกวาธนาคารอ่ืน ๆ จํานวนเงินออมกับธนาคารเฉล่ีย 
170,000 บาท ตอคนตอป อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีจํานวนเงินออมกับธนาคารออมสินมากท่ีสุด 
จํานวนเงินออมกับธนาคารเฉล่ีย 200,000 บาท ตอคนตอป อาชีพลูกจาง/รับจางท่ัวไป มีจํานวนเงิน
ออมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยามากท่ีสุด จํานวนเงินออมกับธนาคารเฉล่ีย 100,000 บาท ตอคนตอป 
และอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย มีจํานวนเงินออมกับธนาคารธนชาตมากท่ีสุดอาจเพราะธนาคาร      
ธนชาตมีอัตราผลตอบแทนในรูปของดอกเบ้ียท่ีคอนขางสูงกวาธนาคารอ่ืน ๆ จึงเปนส่ิงจูงใจให
ประชาชนสวนใหญเลือกท่ีจะออมเงินไวกับธนาคารธนชาติ ซ่ึงจํานวนเงินออมกับธนาคารเฉล่ีย 
7,100,000 บาท ตอคนตอป 

เงินออมโดยเฉล่ียของกลุมตัวอยางจะมีการออมกับธนาคารกรุงเทพฯ 172,351 บาท
ตอเดือน ธนาคารไทยพาณิชย 54,590 บาทตอเดือน ธนาคารกรุงไทย 201,946 บาทตอเดือน ธนาคาร
กสิกรไทย 127,187 บาทตอเดือน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 255,454 บาทตอเดือน ธนาคารออมสิน 
94,600 บาทตอเดือน ธนาคารธนชาติ 3,202,222 บาทตอเดือนและธนาคารทหารไทย 125,000 บาท
ตอเดือน 
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ตาราง 4.7 จํานวนเงินออมเฉล่ียบาทตอคนตอปกับธนาคารพาณิชย จําแนกตามอาชีพ 
          หนวย : บาท 

อาชีพ กรุงเทพ 
ไทย

พาณิชย 
กรุงไทย 

กสิกร
ไทย 

กรุงศรี
อยุธยา 

ออมสิน ธนชาต 
ทหาร
ไทย 

เกษตรกร 45,000 0 51,000 1,000 0 50,000 0 10,000 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

160,898 41,333 348,631 55,166 151,666 49,625 100,000 157,500 

ขาราชการ 6,000 70,000 122,148 0 0 170,000 0 0 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

20,000 0 132,272 0 0 200,000 20,000 80,000 

ลูกจาง / 
รับจางทั่วไป 

2,500 18,500 35,466 15,000 100,000 0 0 0 

ธุรกิจสวนตัว / 
คาขาย 

279,151 136,705 413,562 278,181 450,000 310,000 7,100,000 140,000 

เงินออมเฉล่ีย 
(บาท/เดือน) 

172,351 54,590 201,946 127,187 255,454 94,600 3,202,222 125,000 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
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4.3.3 ปจจัยท่ีมีผลตอการออมกับธนาคาร จําแนกตามอาชีพ 

ปจจัยท่ีมีผลตอการออมกับธนาคาร โดยจําแนกตามอาชีพ ประกอบไปดวย เพื่อเก็บไวใช
ในยามเจ็บปวย  เพื่อเก็บไวในยามชรา ไดผลตอบ แทนท่ีแนนอน  คํานึงถึงผลประโยชนท่ีไดรับจาก
การออม เพื่อเปนหลักประกันใหตนเองและครอบครัว ปลอดภัยมีสภาพคลองสูง ผูอ่ืนชักชวน/
พนักงานชักชวน ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ  

ตาราง 4.8 ปจจัยท่ีมีผลตอการออมของประชาชนอาชีพเกษตรกรพบวามีการเลือกปจจัย
ผูอ่ืนชักชวน/พนักงานชักชวนในการออมเงินกับธนาคารมากท่ีสุด จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 
47.82 รองลงมาคือปจจัยเพื่อเก็บไวใชในยามเจ็บปวยจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 13.04 และปจจัย
ไดรับผลตอบแทนท่ีแนนอนจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 13.04 ประชาชนอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชนเลือกปจจัยผูอ่ืนชักชวน/พนักงานชักชวนในการออมเงินกับธนาคารมากท่ีสุดจํานวน 
186 คน คิดเปนรอยละ 33.82 รองลงมาคือปจจัยเพื่อเก็บไวใชในยามเจ็บปวยจํานวน 112 คน คิด
เปนรอยละ 20.36 และปจจัยปลอดภัยมีสภาพคลองสูงจํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 17.09
ประชาชนอาชีพขาราชการเลือกปจจัยผูอ่ืนชักชวน/พนักงานชักชวน ในการออมเงินกับธนาคารมาก
ท่ีสุด จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 33.65 รองลงมาคือปจจัยเพื่อเก็บไวในยามชราจํานวน 21 คน 
คิดเปนรอยละ 21.09 และปจจัยเพื่อเปนหลักประกันใหตนเองและครอบครัวจํานวน 21 คน คิดเปน
รอยละ 21.09 ประชาชนอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ เลือกปจจัยผูอ่ืนชักชวน/พนักงานชักชวนในการ
ออมเงินกับธนาคารมากท่ีสุดจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 29.55 รองลงมาคือปจจัยปลอดภัยมี
สภาพคลองสูงจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 20.45 และปจจัยเพื่อเก็บไวในยามชราจํานวน 8 คน คิด
เปนรอยละ 18.18 ปจจัยเพื่อเปนหลักประกันใหตนเองและครอบครัวจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 
18.18 ประชาชนอาชีพลูกจาง/รับจางท่ัวไป มีปจจัยเพื่อเก็บไวใชในยามเจ็บปวยในการออมเงินกับ
ธนาคารมากท่ีสุด จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 26.32 และประชาชนอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย
เลือกปจจัยผูอ่ืนชักชวน/พนักงานชักชวนในการออมเงินกับธนาคารมากท่ีสุดจํานวน 70 คน คิดเปน
รอยละ 42.42 รองลงมาคือปจจัยเพื่อเก็บไวใชในยามเจ็บปวยจํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 20.00  
และปจจัยเพื่อเก็บไวในยามชราจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 16.97 
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ตาราง 4.8 ปจจัยท่ีมีผลตอการออมกับธนาคาร จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ 

เพื่อเก็บ
ไวใชใน
ยาม

เจ็บปวย 

เพื่อเก็บ
ไวในยาม
ชรา 

ได
ผลตอบแท
นที่แนนอน 

คํานึงถึง
ผลประโยช
นที่ไดรับ

จากการออม 

เพื่อเปน
หลักประกั
นใหตนเอง

และ
ครอบครัว 

ปลอดภัย
มีสภาพ
คลองสูง 

ผูอื่น
ชักชวน/
พนักงาน
ชักชวน 

รวม 

เกษตรกร 
3 2 3 0 2 2 11 23 

(13.04) (8.70) (13.04) (0.00) (8.70) (8.70) (47.82) (100) 

พนักงาน
บริษัทเอกช
น 

112 69 18 50 21 94 186 550 

(20.36) (12.55) (3.27) (9.09) (3.82) (17.09) (33.82) (100) 

ขาราชการ 
12 21 2 1 21 12 35 104 

(11.54) (20.19) (1.92) (0.97) (20.19) (11.54) (33.65) (100) 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

3 8 2 1 8 9 13 44 

(6.82) (18.18) (4.55) (2.27) (18.18) (20.45) (29.55) (100) 

ลูกจาง / 
รับจางทั่วไป 

20 11 3 5 2 17 18 76 

(26.32) (14.47) (3.95) (6.58) (2.63) (22.37) (23.68) (100) 

ธุรกิจ
สวนตัว / 
คาขาย 

33 28 3 12 3 16 70 165 

(20.00) (16.97) (1.82) (7.27) (1.82) (9.70) (42.42) (100) 

รวม 
183 139 31 69 57 150 333 962 

(19.02) (14.45) (3.22) (7.17) (5.93) (15.59) (34.62) (100) 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ, ตัวเลขในวงเล็บแสดงอยูในรูปรอยละ 
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4.3.4 ความพึงพอใจตอการออมกับธนาคารพาณิชย จําแนกตามอาชพี 

ตาราง 4.9 พบวาระดับความพึงพอใจตอการออมกับธนาคารพาณิชย พบวาประชาชนอาชีพ
เกษตรกรมีระดับความพึงพอใจมากเปนจํานวนมากท่ีสุดจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 40.00 
รองลงมาคือระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 33.33 และระดับความพึง
พอใจปานกลางจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 26.67 ประชาชนอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีระดับ
ความพึงพอใจมากเปนจํานวนมากท่ีสุด 112 คน คิดเปนรอยละ 41.48 รองลงมาคือระดับความพึง
พอใจมากท่ีสุดจํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 40.74 และระดับความพึงพอใจปานกลางจํานวน 47 
คน คิดเปนรอยละ 17.41 ประชาชนอาชีพขาราชการมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดเปนจํานวนมาก
ท่ีสุด 36 คน คิดเปนรอยละ 85.71 รองลงมาคือระดับความพึงพอใจมากจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 
14.29 ประชาชนอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดเปนจํานวนมากท่ีสุด 9 
คน คิดเปนรอยละ 52.95 รองลงมาคือระดับความพึงพอใจมากจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 35.29 
และความพึงพอใจระดับปานกลางจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 11.76 ประชาชนอาชีพลูกจางท่ัวไป/
รับจางท่ัวไปมีระดับความพึงพอใจมากเปนจํานวนมากท่ีสุด 21 คน คิดเปนรอยละ 58.33 รองลงมา
คือระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 30.56 และความพึงพอใจระดับปาน
กลางจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 11.11 และประชาชนอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย มีระดับความพึง
พอใจมากท่ีสุดเปนจํานวนมากท่ีสุด 44 คน คิดเปนรอยละ 47.83 รองลงมาคือระดับความพึงพอใจ
มากจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 10.87 
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ตาราง 4.9 ระดับความพึงพอใจตอการออมกับธนาคารพาณิชย จําแนกตามชีพ  
 

อาชีพ 
ระดับความพงึพอใจตอการออมกับธนาคารพาณชิย 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด รวม 

เกษตรกร 
5 6 4 0 0 15 

(33.33) (40.00) (26.67) (0.00) (0.00) (100) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

110 112 47 1 0 270 

(40.74) (41.48) (17.41) (0.37) (0.00) (100) 

ขาราชการ 
36 6 0 0 0 42 

(85.71) (14.29) (0.00) (0.00) (0.00) (100) 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

9 6 2 0 0 17 

(52.95) (35.29) (11.76) (0.00) (0.00) (100) 

ลูกจางท่ัวไป / 
รับจางท่ัวไป 

11 21 4 0 0 36 

(30.56) (58.33) (11.11) (0.00) (0.00) (100) 

ธุรกิจสวนตัว / 
คาขาย 

44 36 10 2 0 92 

(47.83) (39.13) (10.87) (2.17) (0.00) (100) 

รวม 
215 187 67 3 0 472 

(45.55) (39.62) (14.19) (0.64) (0.00) (100) 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บแสดงอยูในรูปรอยละ 
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4.4. การออมกับบริษัทประกันชีวิต  
 บริษัทประกันชีวิตในปจจุบัน มีอยูท้ังหมด 105 บริษัท ซ่ึงแตละบริษัทจะมีรูปแบบประกัน
ชีวิตใหเลือกมากมาย ซ่ึงจากกลุมตัวอยางท้ังหมด 400 คน มีการเลือกรูปแบบการประกันชีวิต ไดแก  

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย  เปนแบบประกันท่ีมีรูปแบบคลายกับการฝากเงินไวกับ
ธนาคารประเภทฝากประจํา เพราะเปนกรมธรรมประกันชีวิตท่ีนอกจากจะใหความ คุมครองการ
มรณกรรมของผูเอาประกันตามวงเงินคุมครองท่ีเลือกไวแลว ในระหวางท่ีผูเอาประกันยังมีชีวิตอยูก็
จะไดรับผลตอบแทนทางการเงินจํานวนหน่ึงตามกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนดไวในกรมธรรมเชน 
ทุก ๆ ป ทุก 2 ป ทุก 3 ป ทุก 5 ป เปนตน ในขณะเดียวกันเม่ือผูเอาประกันมีชีวิตยืนยาวจนครบ
กําหนดระยะเวลาคุมครองของกรมธรรม เชน ครบ 10 / 15 /16 /18 / 20 / 21 / 25 หรือ 30 ป ผูเอา
ประกันก็จะไดรับวงเงินคุมครองครบเต็มจํานวน พรอมเงินตอบแทนพิเศษอื่น ๆ ตามท่ีกําหนดไว
ในกรมธรรมอีกดวย 

รูปแบบการประกันชีวิตแบบบํานาญ  รูปแบบการจายผลประโยชนแบบบํานาญนั้น หาก
เปนกรณีท่ีผูเอาประกันเสียชีวิตจะแบงเปน 2 ชวง คือชวงท่ีชําระเบ้ียจะจายผลประโยชนไมสูงมาก
นัก เชน การคืนเบ้ียประกันภัยท่ีชําระแลวทั้งหมด แตหากเปนชวงรับเงินบํานาญจะจายผลตางของ
จํานวนเงินเ บ้ียประกันสะสมกับเ งินบํานาญรายงวดท่ีบริษัทประกันชีวิตไดจ ายไปแลว 
อีกชวงหนึ่งเปนผลประโยชนกรณีผูเอาประกันภัยอยูรับเงินบํานาญ ไดแก ผูเอาประกันภัยครบอายุ 
55 ปข้ึนไป,จายเงินบํานาญรายงวดจนกระท่ังผูเอาประกันภัยเสียชีวิตหรือผูเอาประกันภัยมีอายุครบ 
85 ป, จายผลประโยชนเปนรายปหรือนอยกวารายป เชน รายเดือน ราย 3 เดือน เปนตน โดยผูเอา
ประกันภัยสามารถชําระเบ้ียประกันภัยเปนรายเดือน ราย 3 เดือน รายปหรือชําระเบ้ียประกันภัยแบบ
ครั้งเดียวก็ไดและเนื่องจากสังคมไทยเร่ิมมีประชากรคนชราเพิ่มข้ึนจึงไดมีการจัดทํากรมธรรม
ประกันชีวิตแบบบํานาญข้ึนเพื่อรองรับคนกลุมนี้เปดโอกาสใหคนหนุมซ้ือกรมธรรมตัวนี้ไวพอ
สูงอายุครบ 55 ปข้ึนไปก็มารับผลประโยชนจากกรมธรรมได เปนการออมลักษณะหนึ่งอีกเชนกัน  

รูปแบบการประกันชีวิตแบบประกันสุขภาพ  การประกันสุขภาพสําหรับกรมธรรมประกัน
ชีวิตนั้น ผูทําประกันสามารถเลือกวงเงินคุมครองในสวนของการประกันสุขภาพไดดวยวาตองการ
วงเงินคุมครองระดับใดโดยปกติจะแปรผันตามอัตราคาหองผูปวยท่ีเลือก กลาวคือหากเลือกอัตราคา
หองท่ีสูงกวา ก็จะไดรับวงเงินคุมครองในการเบิกคารักษาพยาบาลไดมากกวา ซ่ึงแนนอนวาเม่ือ
เลือกอัตราคาหองท่ีสูง เบ้ียประกันท่ีตองจายเพิ่มก็จะสูงตามไปดวยและในสวนของเบ้ียประกัน
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สุขภาพนี้มักจะมีการปรับเพิ่มข้ึนตามชวงอายุของผูทําประกันท่ีเพิ่มข้ึน ปกติจะปรับเพิ่มข้ึนทุกๆ     
5 ป แลวแตการแบงขอบเขตของชวงอายุท่ีบริษัทนั้น ๆ กําหนดไว เชน อายุ 30 – 35 ป / อายุ 36 – 40 
ป / อายุ 41 – 45 ป เปนตน  

รูปแบบการประกันชีวิตแบบประกันอุบัติเหตุ จะคุมครองเม่ือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
คุมครองแบบปตอป  มีเฉพาะมูลคาเงินสดคงเหลือเม่ือยกเลิกกรมธรรมเบิกไดเฉพาะการ
รักษาพยาบาลท่ีเกิดข้ึนจากอุบัติเหตุเทานั้น ไมคุมครองอุบัติเหตุท่ีเกิดจากเมาสุรา วิวาทกอการราย 
จราจลและภาวะสงคราม 

รูปแบบการประกันชีวิตแบบประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ  เปนการประกันชีวิตแบบ
ประกันสุขภาพเปนหลักของกรมธรรมท่ีในกรมธรรมจะตองระบุแนบทายดวยวาตองการประกัน
อุบัติเหตุดวย 

รูปแบบการประกันชีวิตแบบแบบสะสมทรัพยและแบบสุขภาพและอุบัติเหตุ เปนการทํา
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยเปนหลักของกรมธรรม โดยผูทําประกันระบุวาตองการทําประกัน
ชีวิตแบบสุขภาพและอุบัติเหตุแนบทายดวย 

รูปแบบการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยและสุขภาพ  เปนการทําประกันชีวิตแบบสะสม
ทรัพยเปนหลักของกรมธรรม โดยผูทําประกันระบุวาตองการทําประกันชีวิตแบบสุขภาพตาม
เง่ือนไขของกรมธรรมนั้น ๆ 
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 การออมกับบริษัทประกันชีวิต ของประชนชนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ของกลุม
ตัวอยางจํานวน 400 คน ประกอบไปดวยการออมกับบริษัท เอไอเอประกันชีวิต  เมืองไทยประกัน
ชีวิต  ไทยสมุทรประกันชีวิต  กรุงเทพประกันภัย  อยุธยา อลิอันซ ซี พี ไทยประกันชีวิต  ฟนันซา
ประกันชีวิตและไอเอ็นจีประกันชีวิต 
 

 4.4.1 การออมกับบริษัทประกันชีวิต จําแนกตามอาชีพ 
ตาราง 4.10 จากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน พบวาประชาชนอาชีพเกษตรกรมีการทํา

ประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตมากท่ีสุด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 60.00 ซ่ึงบริษัท
เมืองไทยประกันชีวิตเนนทําการตลาดโดยการโฆษณา ทําใหประชาชนเกิดความเช่ือถือในบริษัท
และยังสรางภาพลักษณท่ีดีของบริษัทมากกวาบริษัทอ่ืน รองลงมาคือไทยสมุทรประกันชีวิต จํานวน 
1 คน คิดเปนรอยละ 20.00 และบริษัท อยุธยา อลิอันซ ซี พี จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 20.00
ประชาชนอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีการทําประกันชีวิตกับบริษัท เอไอเอ ประกันชีวิต มากท่ีสุด 
จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 40.19 ซ่ึงบริษัท เอไอเอ ประกันชีวิต เปนบริษัทประกันชีวิตท่ีมีสาขา
ในแตละจังหวัดมากกวาบริษัทประกันชีวิตอ่ืน ทําใหไมยุงยากในการติดตอรับบริการ รองลงมาคือ
บริษัท กรุงเทพประกันภัยจํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 25.23 และบริษัท อยุธยา อลิอันซ ซี พี 
จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 10.28 ประชาชนอาชีพขาราชการมีการทําประกันชีวิตกับบริษัท เอไอ
เอ ประกันชีวิต มากท่ีสุดจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 33.33  รองลงมาคือบริษัท ไทยสมุทร
ประกันชีวิต จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 30.00 และบริษัท ไทยประกันชีวิต จํานวน 7 คน คิดเปน
รอยละ 23.33 ประชาชนอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจมีการทําประกันชีวิตกับบริษัท เอไอเอ ประกัน
ชีวิตมากท่ีสุด จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 78.58 รองลงมาคือบริษัท กรุงเทพประกันภัย จํานวน   
1 คน คิดเปนรอยละ 7.14 และบริษัท ฟนันซา ประกันชีวิตจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 7.14 บริษัท 
ไอเอ็นจี ประกันชีวิตจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 7.14 ประชาชนอาชีพลูกจางท่ัวไป/รับจางท่ัวไปมี
การทําประกันชีวิตกับบริษัท กรุงเทพประกันภัย มากท่ีสุด จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 45.46 
เพราะวาบริษัท กรุงเทพประกันภัย มีการเขาถึงกลุมลูกคาไดมากกวาบริษัทอ่ืน เชน การทําประกัน
อุบัติเหตุ มีเบ้ียประกันท่ีราคาไมสูงมากนักเม่ือเทียบกับบริษัทประกันชีวิตอ่ืน รองลงมาคือบริษัท เอ 
ไอ เอ ประกันชีวิตจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 27.27 และบริษัท อยุธยา อลิอันซ ซี พี จํานวน 1 คน 
คิดเปนรอยละ 9.09 บริษัท ไทยประกันชีวิตจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 9.09 บริษัท ไอเอ็นจี
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 9.09 อาชีพธุรกิจสวนตัว / คาขายมีการทําประกันชีวิตกับบริษัท เอไอเอ 
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ประกันชีวิตมากท่ีสุดจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 50.94 รองลงมาคือบริษัท กรุงเทพประกันภัย 
จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 18.87 และบริษัทไทยประกันชีวิตจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ15.09  

 
ตาราง 4.10 การออมกับบริษัทประกันชีวิต จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ 
เอไอเอ 
ประกัน
ชีวิต 

เมือง 
ไทย
ประ 
กัน
ชีวิต 

ไทย
สมุทร
ประกัน
ชีวิต 

กรุง 
เทพ

ประกัน 
ภัย 

อยุธยา 
อลิ
อันซ  
ซี พี 

ไทย
ประกัน
ชีวิต 

ฟนัน
ซา

ประกัน
ชีวิต 

ไอเอ็นจี รวม 

เกษตรกร 
0 3 1 0 1 0 0 0 5 

(0.00) (60.00) (20.00) (0.00) (20.00) (0.00) (0.00) (0.00) (100) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

86 18 6 54 22 7 4 17 214 

(40.19) (8.41) (2.80) (25.23) (10.28) (3.27) (1.87) (7.95) (100) 

ขาราชการ 
10 7 9 2 0 2 0 0 30 

(33.33) (23.33) (30.00) (6.67) (0.00) (6.67) (0.00) (0.00) (100) 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

11 0 0 1 0 0 1 1 14 

(78.58) (0.00) (0.00) (7.14) (0.00) (0.00) (7.14) (7.14) (100) 

ลูกจางท่ัวไป/
รับจางท่ัวไป  

3 0 0 5 1 1 0 1 11 

(27.27) (0.00) (0.00) (45.46) (9.09) (9.09) (0.00) (9.09) (100) 

ธุรกิจสวนตัว 
/ คาขาย 

27 8 3 10 4 1 0 0 53 

(50.94) (15.09) (5.66) (18.87) (7.55) (1.89) (0.00) (0.00) (100) 

รวม 
137 36 19 72 28 11 5 19 327 

(41.90) (11.01) (5.81) (22.02) (8.56) (3.36) (1.53) (5.81) (100) 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บแสดงอยูในรูปรอยละ 
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4.4.2 รูปแบบการประกันชีวิต 
รูปแบบการประกันชีวิต จะมีหลากหลายรูปแบบดวยกัน ประกอบดวยแบบสะสมทรัพย  

แบบบํานาญ  แบบประกันสุขภาพ  ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ  แบบสะสมทรัพย
และแบบสุขภาพและอุบัติเหตุ  สะสมทรัพยและสุขภาพ 

ตาราง 4.11 พบวา ประชาชนท่ีเลือกบริษัท เอไอเอประกันชีวิตจะมีการเลือกการประกัน
ชีวิตแบบสะสมทรัพยมากท่ีสุดจํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 24.80 รองลงมาคือแบบประกัน
สุขภาพ จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 22.70 แบบสะสมทรัพยและสุขภาพและอุบัติเหตุ จํานวน 30 
คน คิดเปนรอยละ 21.90 ประชาชนท่ีเลือกบริษัท เมืองไทยประกันชีวิตจะมีการเลือกประกันแบบ
สะสมทรัพยมากท่ีสุดจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 58.30 รองลงมาคือแบบสะสมทรัพยและ
สุขภาพ จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 13.90และแบบประกันสุขภาพจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 
11.10 ประชาชนที่เลือกบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิตจะมีการเลือกประกันแบบประกันอุบัติเหตุ
มากท่ีสุดจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 42.10 รองลงมาคือแบบประกันสุขภาพ จํานวน 7 คน คิดเปน
รอยละ 36.80 และแบบสะสมทรัพยจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 10.20 แบบบํานาญจํานวน 2 คน 
คิดเปนรอยละ 10.20 ประชาชนท่ีเลือกบริษัท กรุงเทพประกันภัยจะมีการเลือกประกันแบบประกัน
อุบัติเหตุมากท่ีสุดจํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 66.70 รองลงมาคือแบบสะสมทรัพยจํานวน 13 คน 
คิดเปนรอยละ 18.10 และแบบประกันสุขภาพและอุบัติเหตุจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 6.90 
ประชาชนท่ีเลือกบริษัท อยุธยา อลิอันซ ซี พี จะมีการเลือกประกันแบบประกันสุขภาพมากท่ีสุด
จํานวน 17 คนคิดเปนรอยละ 60.70 รองลงมาคือแบบสะสมทรัพยจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 
21.40 แบบสะสมทรัพยและประกันสุขภาพจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.10 ประชาชนท่ีเลือก
บริษัทไทยประกันชีวิต จะมีการเลือกประกันแบบประกันสุขภาพมากท่ีสุดจํานวน 5 คน คิดเปนรอย
ละ 45.50 รองลงมาคือแบบอุบัติเหตุจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 27.30 แบบสะสมทรัพยและ
สุขภาพจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 18.20 ประชาชนท่ีเลือกบริษัทฟนันซา ประกันชีวิต จะมีการ
เลือกประกันแบบประกันสุขภาพ มากท่ีสุด จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 80.00 รองลงมาคือแบบ
สะสมทรัพยจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 20.00และประชาชนท่ีเลือกบริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต 
จะมีการเลือกประกันแบบสะสมทรัพย มากท่ีสุดจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 47.40 รองลงมาคือ
แบบสะสมทรัพยและประกันสุขภาพและอุบัติเหตุจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 31.60 แบบบํานาญ
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 21.10 
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ตาราง 4.11 รูปแบบการประกันชีวิต 
 

รูปแบบ 
เอไอเอ 
ประกัน
ชีวิต 

เมืองไทย
ประกัน
ชีวิต 

ไทย
สมุทร
ประกัน
ชีวิต 

กรุงเทพ
ประกันภัย 

อยุธยา 
อลิอันซ 
ซี พี 

ไทย
ประกัน
ชีวิต 

ฟนันซา
ประกัน
ชีวิต 

ING รวม 

สะสมทรัพย 34 21 2 13 6 1 1 9 87 

(24.80) (58.30) (10.20) (18.10) (21.40) (9.10) (20.00) (47.40) (26.61) 

แบบบํานาญ 
6 3 2 0 0 0 0 4 15 

(4.40) (8.30) (10.20) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (21.10) (4.58) 

ประกัน
สุขภาพ 

31 4 7 4 17 5 4 0 72 

(22.70) (11.10) (36.80) (5.60) (60.70) (45.50) (80.00) (0.00) (22.02) 

อุบัติเหตุ 
10 0 8 48 1 3 0 0 70 

(7.30) (0.00) (42.10) (66.70) (3.60) (27.30) (0.00) (0.00) (21.41) 

ประกันสุขภาพ
และอุบัติเหต ุ

8 0 0 5 1 0 0 0 14 

(5.80) (0.00) (0.00) (6.90) (3.60) (0.00) (0.00) (0.00) (4.28) 

สะสมทรัพย
และสุขภาพ
และอุบัติเหต ุ

30 3 0 1 1 0 0 6 41 

(21.90) (8.30) (0.00) (1.40) (3.60) (0.00) (0.00) (31.60) (12.54) 

สะสมทรัพย
และสุขภาพ 

18 5 0 1 2 2 0 0 28 

(13.10) (13.90) (0.00) (1.40) (7.10) (18.20) (0.00) (0.00) (8.56) 

รวม 
137 36 19 72 28 11 5 19 327 

(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บแสดงอยูในรูปรอยละ 
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4.4.3 จํานวนเงินออมกับบริษัทประกันชีวิต จําแนกตามอาชีพ 

 ตาราง 4.12 พบวา อาชีพเกษตรกร มีการออมกับไทยสมุทรประกันชีวิตจํานวน 200,000 
บาทตอคนตอปและอยุธยา อลิอันซ ซี พี จํานวน 200,000 บาทตอคนตอปมากที่สุด อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มีการออมกับไอ เอ็น จี ประกันชีวิตมากท่ีสุด จํานวน 1,647,058 บาทตอคนตอป 
อาชีพขาราชการมีการออมกับกรุงเทพประกันภัยมากท่ีสุด จํานวน 550,000 บาทตอคนตอป อาชีพ
พนักงานรัฐวิสาหกิจมีการออมกับเอไอเอประกันชีวิตมากท่ีสุด จํานวน 245,454 บาทตอคนตอป 
อาชีพลูกจางท่ัวไป/รับจางท่ัวไป มีการออมกับเอไอเอประกันชีวิตมากท่ีสุด จํานวน 400,000 บาท
ตอคนตอปและอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย มีการออมกับไทยประกันชีวิตมากท่ีสุด จํานวน 
1,000,000 บาทตอคนตอป 
 และเงินออมโดยเฉล่ียของกลุมตัวอยางจะมีการออมกับเอไอเอประกันชีวิต จํานวน 
324,452 บาทตอป การออมกับเมืองไทยประกันชีวิต จํานวน 308,333 บาทตอป การออมกับไทย
สมุทรประกันชีวิต 168,421 บาทตอป การออมกับกรุงเทพประกันภัย 255,555 บาทตอป การออม
กับอยุธยา อลิอันซ ซี พี 235,714 บาทตอป การออมกับไทยประกันชีวิต 409,090 บาทตอป การออม
กับฟนันซาประกันชีวิต 40,000 บาทตอป และการออมกับไอเอ็นจีประกันชีวติ 1,484,210 บาทตอป 
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ตาราง 4.12 จํานวนเงินออมเฉล่ียบาทตอคนตอปกับบริษัทประกันชีวิต จําแนกตามอาชีพ 
                  หนวย : บาทตอคนตอป 

อาชีพ 
เอไอเอ 
ประกัน
ชีวิต 

เมืองไทย
ประกัน
ชีวิต 

ไทย
สมุทร
ประกัน
ชีวิต 

กรุงเทพ
ประกัน 
ภัย 

อยุธยา 
อลิอันซ 
ซี พี 

ไทย
ประกัน
ชีวิต 

ฟนันซา
ประกัน
ชีวิต 

ไอเอ็นจี 

เกษตรกร 0 150,000 200,000 0 200,000 0 0 0 

พนักงาน
บริษัทเอกชน  

312,209  311,111  100,000 246,296  159,090 442,857 0 1,647,058 

ขาราชการ 160,000 378,571 200,000 550,000 0 200,000 0 0 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ  

245,454  0 0 200,000 0 0 200,000 100,000 

ลูกจางทั่วไป/
รับจางทั่วไป  

400,000 0 0 100,000 100,000 0 0 100,000 

ธุรกิจสวนตัว/
คาขาย  

448,148 300,000 200,000 330,000 700,000 1,000,000 0 0 

เงินออมเฉล่ีย 
(บาท/ป) 

324,452 308,333 168,421 255,555 235,714 409,090 40,000 1,484,210 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
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4.4.4 ระยะเวลาการประกันชวิีต 
ตาราง 4.13 พบวา ประชาชนท่ีเลือกบริษัทเอไอเอประกันชีวิต เลือกระยะเวลาเอาประกัน 

11-20 ปมากท่ีสุดจํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 57.70 รองลงมาคือระยะเวลาเอาประกัน 1-10 ป
จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 24.10 และระยะเวลาเอาประกัน 21 ปข้ึนไปจํานวน 20 คน คิดเปน
รอยละ 14.60 ประชาชนท่ีเลือกบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต เลือกระยะเวลาเอาประกัน 21 ปข้ึนไป
มากท่ีสุดจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 44.50 รองลงมาคือระยะเวลาเอาประกัน 11-20 ปจํานวน 13 
คน คิดเปนรอยละ 36.10 และระยะเวลาเอาประกัน 1-10 ปจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 13.90 
ประชาชนท่ีเลือกบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต เลือกระยะเวลาเอาประกัน 11-20 ปมากท่ีสุด 
จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 52.70 รองลงมาคือ ระยะเวลาเอาประกัน 1-10 ปจํานวน 9 คน คิดเปน
รอยละ 47.40 ประชาชนท่ีเลือกบริษัท กรุงเทพประกันภัย เลือกระยะเวลาเอาประกัน 1-10 ปมาก
ท่ีสุด จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 60.60 รองลงมาคือระยะเวลาเอาประกัน 11-20 ปจํานวน 24 คน 
คิดเปนรอยละ 33.80 และระยะเวลาเอาประกัน 21 ปข้ึนไปจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 5.60
ประชาชนท่ีเลือกบริษัท อยุธยา อลิอันซ  ซี พี เลือกระยะเวลาเอาประกัน1-10 ปมากท่ีสุด จํานวน 14 
คน คิดเปนรอยละ 50.10 รองลงมาคือระยะเวลาเอาประกัน 11-20 ปจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 
35.70 และระยะเวลาประกัน 21 ปข้ึนไปจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.60 ประชาชนท่ีเลือกบริษัท 
ไทยประกันชีวิต เลือกระยะเวลาเอาประกัน 11-20 ปมากท่ีสุด จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 81.80 
รองลงมาคือระยะเวลาเอาประกัน 1-10 ปจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 18.20 ประชาชนท่ีเลือก
บริษัท ฟนันซา ประกันชีวิต เลือกระยะเวลาเอาประกัน 11-20 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 20.00 
และประชาชนท่ีเลือกบริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต เลือกระยะเวลาเอาประกัน 1-10 ปมากท่ีสุด 
จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 36.90 รองลงมาคือระยะเวลาเอาประกัน 11-20 ปจํานวน 6 คน คิดเปน
รอยละ 31.60 และระยะเวลาเอาประกัน 21 ปข้ึนไปจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 10.50 
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ตาราง 4.13 ระยะเวลาการประกันชีวิต 
 

ระยะเวลา
การ

ประกัน
ชีวิต 

เอไอเอ 
ประกัน
ชีวิต 

เมืองไทย
ประกัน
ชีวิต 

ไทย
สมุทร
ประกัน
ชีวิต 

กรุงเทพ
ประกัน 
ภัย 

อยุธยา  
อลิอันซ 

 ซี พี 

ไทย
ประกัน
ชีวิต 

ฟนัน
ซา

ประกัน
ชีวิต 

ไอเอ็นจี รวม 

1-10 ป 
33 5 9 43 14 2 0 7 113 

(24.10) (13.90) (47.40) (60.60) (50.10) (18.20) (0.00) (36.90) (36.69) 

11-20 ป 
79 13 10 24 10 9 1 6 152 

(57.70) (36.10) (52.70) (33.80) (35.70) (81.80) (20.00) (31.60) (49.35) 

21 ปขึ้นไป 
20 16 0 4 1 0 0 2 43 

(14.60) (44.50) (0.00) (5.60) (3.60) (0.00) (0.00) (10.50) (13.96) 

รวม 
132 34 19 71 25 11 1 15 308 

(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บแสดงอยูในรูปรอยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

59

 
 
 

4.4.5 ปจจัยท่ีมีผลตอการออมกับบริษัทประกันชีวิต จําแนกตามอาชีพ 

 ปจจัยท่ีมีผลตอการออมกับบริษัทประกันชีวิต ประกอบดวย เพื่อเก็บไวใชในยามเจ็บปวย  
เพื่อเก็บไวใชในยามชรา  สามารถลดหยอนภาษีได ใหความคุมครองหลายดาน ผูอ่ืนชักชวน/ 
พนักงานชักชวน  สามารถกูยืมเงินมาใชกอนได  ไดผลตอบแทนท่ีแนนอน  เพื่อเปนหลักประกันให
ตนเองและครอบครัวและคํานึงถึงผลประโยชนท่ีไดรับจากการออมซ่ึงผูตอบแบบสอบถามสามารถ
เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 ตาราง 4.14 พบวาประชาชนอาชีพเกษตรกรมีการเลือกปจจัยผูอ่ืนชักชวน/พนักงานชักชวน
มากท่ีสุดจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 42.86 รองลงมาคือปจจัยเพื่อเปนหลักประกันใหตนเองและ
ครอบครัวจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 28.56 และปจจัยเพื่อเก็บไวใชในยามเจ็บปวยจํานวน 1 คน 
คิดเปนรอยละ 14.29 ปจจัยใหความคุมครองหลายดานจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 14.29 
ประชาชนอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีการเลือกปจจัยเพื่อเปนหลักประกันใหตนเองและ
ครอบครัวมากท่ีสุดจํานวน 135 คนคิดเปนรอยละ 19.09 รองลงมาคือปจจัยใหความคุมครองหลาย
ดานจํานวน 124 คิดเปนรอยละ 17.54 และปจจัยคํานึงถึงผลประ โยชนท่ีไดรับจากการออมจํานวน 
99 คน คิดเปนรอยละ 14.00  ประชาชนอาชีพขาราชการเลือกปจจัยเพื่อเปนหลักประกันใหตนเอง
และครอบครัวมากท่ีสุดจํานวน 19 คนคิดเปนรอยละ 23.46 รองลงมาคือปจจัยสามารถลดหยอน
ภาษีไดจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 20.99 และปจจัยเพื่อเก็บไวใชในยามชราจํานวน 16 คน คิด
เปนรอยละ 19.75 ประชาชนอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจเลือกปจจัยเพื่อเก็บไวใชในยามเจ็บปวยมาก
ท่ีสุดจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 22.86 รองลงมาคือปจจัยใหความคุมครองหลายดานจํานวน 7 คน 
คิดเปนรอยละ 20.00 และปจจัยสามารถลดหยอนภาษีไดจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 17.14 
ประชาชนอาชีพรับจางท่ัวไป/ลูกจางท่ัวไป เลือกปจจัยเพื่อเปนหลักประกันใหตนเองมากท่ีสุด 
จํานวน 9 คนคิดเปนรอยละ 23.08 รองลงมาคือปจจัยใหความคุมครองหลายดานจํานวน 7 คนคิด
เปนรอยละ 17.95 และปจจัยเพื่อเก็บไวใชในยามชราจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 15.38และ
ประชาชนอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขายเลือกปจจัยเพื่อเก็บไวใชในยามเจ็บปวยมากท่ีสุดจํานวน 32 
คน คิดเปนรอยละ 19.75 รองลงมาคือปจจัยผูอ่ืนชักชวน/พนักงานชักชวนจํานวน 27 คน คิดเปน
รอยละ 16.67 และปจจัยคํานึงถึงผลประโยชนท่ีไดรับจากการออมจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 
14.20 
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ตาราง 4.14 ปจจัยท่ีมีผลตอการออมกับบริษัทประกันชีวิต จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ 

เพื่อเก็บไว
ใชในยาม
เจ็บปวย 

 

เพื่อเก็บ
ไวใชใน
ยาม
ชรา 

ลด 
หยอน
ภาษีได 

ให
ความ
คุม 
ครอง
หลาย
ดาน 

ผูอื่น
ชักชวน
/พนัก 
งาน

ชักชวน 

กูยืม
เงินมา
ใช
กอน
ได 

ไดผล
ตอบ 
แทนท่ี
แนนอน 

เพื่อเปน
หลัก 

ประกัน
ให

ตนเอง
และ
ครอบ 
ครัว 

 
คํานึงถึง
ผลประ 
โยชนที่
ไดรับ
จากการ
ออม 

รวม 

เกษตรกร 
1 0 0 1 3 0 0 2 0 7 

(14.29) (0.00) (0.00) (14.29) (42.86) (0.00) (0.00) (28.56) (0.00) (100) 

พนักงาน
บริษัท 
เอกชน 

95 73 92 124 58 4 27 135 99 707 

(13.44) (10.33) (13.01) (17.54) (8.20) (0.57) (3.82) (19.09) (14.00) (100) 

ขาราชการ 
6 16 17 5 6 0 5 19 7 81 

(7.41) (19.75) (20.99) (6.17) (7.41) (0.00) (6.17) (23.46) (8.64) (100) 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

8 5 6 7 2 0 4 2 1 35 

(22.86) (14.29) (17.14) (20.00) (5.71) (0.00) (11.43) (5.71) (2.86) (100) 

ลูกจาง/รับ 
จางท่ัวไป  

6 2 2 7 6 0 1 9 6 39 

(15.38) (5.13) (5.13) (17.95) (15.38) (0.00) (2.57) (23.08) (15.38) (100) 

ธุรกิจสวน 
ตัว/คาขาย  

32 21 10 20 27 5 5 19 23 162 

(19.75) (12.96) (6.16) (12.35) (16.67) (3.09) (3.09) (11.73) (14.20) (100) 

รวม 
148 117 127 164 102 9 42 186 136 1,031 

(14.35) (11.35) (12.32) (15.91) (9.89) (0.88) (4.07) (18.04) (13.19) (100) 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
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หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ, ตัวเลขในวงเล็บแสดงอยูในรูปรอยละ 
 
 
 

4.4.6 ความพึงพอใจกับการออมกับบริษัทประกันชีวิต จําแนกตามอาชีพ 

 ตาราง 4.15 ความพึงพอใจกับการออมกับบริษัทประกันชีวิต พบวาประชาชนอาชีพ
เกษตรกรมีระดับความพึงพอใจมากเปนจํานวนมากท่ีสุด 4 คน คิดเปนรอยละ 75.00 รองลงมาคือ
ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 25.00 ประชาชนอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชนมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดเปนจํานวนมากท่ีสุด 124 คน คิดเปนรอยละ 55.38 
รองลงมาคือระดับความพึงพอใจมากจํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 30.38 และระดับความพึงพอใจ
ปานกลางจํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 14.24 ประชาชนอาชีพขาราชการมีระดับความพึงพอใจมาก
ท่ีสุดเปนจํานวนมากท่ีสุด 21 คน คิดเปนรอยละ 65.00  รองลงมาคือระดับความพึงพอใจมากจํานวน 
9 คน คิดเปนรอยละ 35.00  ประชาชนอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด
เปนจํานวนมากท่ีสุด 9 คน คิดเปนรอยละ 62.50 รองลงมาคือระดับความพึงพอใจมากจํานวน 3 คน 
คิดเปนรอยละ 29.17 และระดับความพึงพอใจปานกลางจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 8.33ประชาชน
อาชีพรับจางท่ัวไป/ลูกจางท่ัวไปมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดเปนจํานวนมากท่ีสุด 6 คน คิดเปน
รอยละ 58.33 รองลงมาคือระดับความพึงพอใจมากจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 33.33 และระดับ
ความพึงพอใจปานกลางจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 8.33 และประชาชนอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย
มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดเปนจํานวนมากท่ีสุด 26 คน คิดเปนรอยละ 48.00 รองลงมาคือระดับ
ความพึงพอใจมากจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 42.67 และระดับความพึงพอใจปานกลางจํานวน   
7 คน คิดเปนรอยละ 9.33 
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ตาราง 4.15 ระดับความพึงพอใจกับการออมกับบริษัทประกันชีวิต จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ 
ระดับความพงึพอใจกับการออมกับบริษัทประกันชีวิต 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด รวม 

เกษตรกร 
1 4 0 0 0 5 

(25.00) (75.00) (0.00) (0.00) (0.00) (100) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

124 53 37 0 0 214 

(55.38) (30.38) (14.24) (0.00) (0.00) (100) 

ขาราชการ 
21 9 0 0 0 30 

(65.00) (35.00) (0.00) (0.00) (0.00) (100) 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

9 3 2 0 0 14 

(62.50) (29.17) (8.33) (0.00) (0.00) (100) 

ลูกจางท่ัวไป / 
รับจางท่ัวไป 

6 4 1 0 0 11 

(58.33) (33.33) (8.33) (0.00) (0.00) (100) 

ธุรกิจสวนตัว / 
คาขาย 

26 20 7 0 0 53 

(48.00) (42.67) (9.33) (0.00) (0.00) (100) 

รวม 
187 93 47 0 0 327 

(55.18) (33.49) (11.33) (0.00) (0.00) (100) 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บแสดงอยูในรูปรอยละ 
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4.5 รูปแบบการออมกับกองทุนเพื่อการเล้ียงชีพ  
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ  เปนเคร่ืองมือท่ีจะชวยสรางวินัยในการออม  เพื่อรองรับคาใชจาย

นอกเหนือจากสวัสดิการที่มีอยูแลวดวยวิธีการ ดังตอไปนี้ 
1. เปดโอกาสใหผูประกอบอาชีพตางๆรวมถึงผูท่ีไมมีสวัสดิการสามารถออมเงินเพื่อวัยเกษียณ

ดวยตนเอง เชน ผูประกอบวิชาชีพอิสระท่ีไมมีนายจางหรือผูท่ีมีสวัสดิการอยูแลวแตตองการสะสม
เพิ่มเติม 

2. เปดโอกาสใหแตละคนมีอิสระในการเลือกวิธีการออมเงินดวยตัวเอง เชน ผูท่ีไดรับความ
เส่ียงไดมากก็สามารถเลือกลงทุนในกองทุนท่ีมีความเส่ียงอยูในระดับสูง   

3. ใหความสะดวกในการออมเงินโดยกําหนดใหซ้ือหนวยลงทุนอยางนอยปละ 1 คร้ังเทานั้น
นอกจากนี้จํานวนเงินข้ันตํ้าท่ีตองลงทุนตอปก็ไมสูง เทานั้น   

4. ชวยใหผูออมเงินเสียภาษีนอยลงกวาเดิม เชน เงินท่ีนํามาซ้ือหนวยลงทุนของ RMF สามารถ
นําไปยกเวนภาษีสูงสุดไดไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดในแตละป  

เง่ือนไขในการลงทุนกับกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
1. ตองสะสมเงินอยางตอเนื่อง โดยซ้ือหนวยลงทุนของ RMF ไมนอยกวาปละ 1 คร้ัง และตอง

ลงทุนตอเนื่องกันอยางนอยปเวนป จนถึงอายุ 55 ปบริบูรณ และตอเนื่องกันอยางนอยเปนเวลา 5 ป 
2. ตองซ้ือหนวยลงทุนของ RMF ไมนอยกวารอยละ 3 ของเงินไดในแตละปหรือไมตํ่ากวา 

5,000 บาท (แลวแตวาจํานวนใดจะตํ่ากวา) และลงทุนสูงสุดไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดในแตละป 
และเม่ือรวมกับเงินสะสมเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพตองไมเกิน 300,000 บาทตอป 

3. สามารถคืนหนวยลงทุนไดโดยไมผิดเง่ือนไข ก็ตอเม่ือเรามีอายุไมตํ่ากวา 55 ป และลงทุน
มาแลวไมนอยกวา 5 ป นับต้ังแตวันท่ีลงทุนคร้ังแรกหรือดวยเหตุจากการทุพพลภาพหรือตายเทานั้น
ท่ีเงินจากการไถถอนจะไมตองเสียภาษีท้ังจํานวน 

4. ไมจําเปนวาเงินลงทุนตองเปนจํานวนเดียวกันทุกป และประเภทของกองทุนท่ีเลือกซ้ือก็ไม
ตองเปนกองทุนเดิมเสมอไป ความสามารถของการรับความเส่ียงของเราอาจเปล่ียนไปในแตละป
และบริษัทจัดการแตละแหงก็นําเสนอประเภทกองทุนท่ีแตกตางกันไป ดังนั้นควรศึกษาวาท่ีไหนมี
ประเภทกองทุนท่ีเหมาะสมกับเราเสียกอน เพราะเราตองลงทุนกับบริษัทจัดการเดิมไปตลอด 
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การออมกับกองทุนเพื่อการเล้ียงชีพ ของประชนชนกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ในอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม ประกอบไปดวยการออมกับบลจ.กรุงเทพฯ และบลจ.ไทยพาณิชย โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

4.5.1 รูปแบบการออมกับกองทุนเพื่อการเล้ียงชีพ จําแนกตามอาชีพ 
ตาราง 4.16 จากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน พบวาประชาชนอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน

มีการออมกับบลจ.กรุงเทพฯ กองทุนรวมมากท่ีสุด จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 89.61 อาจเพราะ
บลจ.กรุงเทพฯ มีความนาเช่ือถือ ผลตอบแทนท่ีไดรับมากกวาการออมกับบลจ.อ่ืน รองลงมาคือ
บลจ.ไทยพาณิชยจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 10.39 ประชาชนอาชีพขาราชการมีการออมกับบลจ.
ไทยพาณิชย กองทุนรวมมากท่ีสุด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 100 เหตุผลท่ีเลือกออมกับบลจ.ไทย
พาณิชย กองทุนรวมเปนเพราะสวนใหญม่ันใจวามีผลตอบแทนสูงกวาบลจ.อ่ืน ประชาชนอาชีพ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการออมกับบลจ.กรุงเทพ ฯ กองทุนรวมมากที่สุด จํานวน 2 คน คิดเปนรอย
ละ 100  ประชาชนอาชีพลูกจางท่ัวไป/รับจางท่ัวไป มีการออมกับบลจ.ไทยพาณิชยกองทุนรวม 
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 100 และประชาชนอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย มีการออมกับบลจ.
กรุงเทพฯ กองทุนรวม จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 100  
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ตาราง 4.16 รูปแบบการออมกับกองทุนเพื่อการเล้ียงชีพ จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ บลจ.กรุงเทพฯ  บลจ.ไทยพาณิชย   รวม 

เกษตรกร 
0 0 0 

(0.00) (0.00) (100) 

พนักงานบริษทัเอกชน 
69 8 77 

(89.61) (10.39) (100) 

ขาราชการ 
0 2 2 

(0.00) (100) (100) 

พนักงานรัฐวสิาหกิจ 
2 0 2 

(100) (0.00) (100) 

ลูกจางท่ัวไป / รับจาง
ท่ัวไป 

0 1 1 

(0.00) (100) (100) 

ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 
1 0 1 

(100) (0.00) (100) 

รวม 
72 11 83 

(86.75) (13.25) (100) 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บแสดงอยูในรูปรอยละ 
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4.5.2 การออมเฉล่ียกับกองทุนเพื่อการเล้ียงชีพ จําแนกตามอาชีพ 
ตาราง 4.17 พบวา ประชาชนอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีการออมกับกับบลจ.ไทย

พาณิชย  กองทุนรวมมากท่ีสุด  จํานวน  330,400 บาทตอคนตอป ประชาชนอาชีพพนักงาน
รัฐวิสาหกิจมีการออมกับบลจ.กรุงเทพฯ กองทุนรวมจํานวน 48,000 บาทตอคนตอปและประชาชน
อาชีพลูกจางทั่วไป/รับจางท่ัวไปมีการออมกับ บลจ.ไทยพาณิชย กองทุนรวม จํานวน 120,000 บาท
ตอคนตอปและการออมกับการลงทุนในบลจ.กรุงเทพฯ มีจํานวนเฉล่ีย 44,071 บาทตอป การออม
กับการลงทุนในบลจ.ไทยพาณิชย มีจํานวนเฉล่ีย 504,320 บาทตอป 
 
ตาราง 4.17 การออมเฉล่ียบาทตอคนตอปกับกองทุนเพื่อการเล้ียงชีพ จําแนกตามอาชีพ 

                 หนวย : บาทตอคน 

อาชีพ บลจ.กรุงเทพฯ กองทุนรวม บลจ.ไทยพาณิชย  กองทุนรวม 

เกษตรกร 0 0 

พนักงานบริษทัเอกชน 43,657 330,400 

ขาราชการ 0 0 

พนักงานรัฐวสิาหกิจ 48,000 0 

ลูกจางท่ัวไป / รับจางท่ัวไป 0 120,000 

ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 0 0 

เงินออมเฉล่ีย (บาท/ป) 44,071 504,320 
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ท่ีมา : จากการศึกษา 
 
 

4.5.3 ปจจัยท่ีมีผลตอการลงทุนกับกองทุนเพื่อการเล้ียงชีพ จําแนกตามอาชีพ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการลงทุนกับกองทุนเพื่อการเล้ียงชีพ โดยจําแนกตามอาชีพ ประกอบไป

ดวย เพื่อเก็บไวในยามเจ็บปวย  เพื่อเก็บไวใชในยามชรา  มีสิทธิประโยชนทางดานภาษี  ไดรับ
ผลตอบแทนสูงกวาฝากธนาคาร  เปนหลักประกันในตนเองและครอบครัวและคํานึงถึงผลประโยชน
มากกวาการออม ซ่ึงซ่ึงผูตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 

ตาราง 4.18 พบวา ประชาชนอาชีพเกษตกรไมมีการออมกับการลงทุนเพื่อการเล้ียงชีพเลย 
สวนปจจัยท่ีมีผลตอการลงทุนกับกองทุนเพื่อการเ ล้ียงชีพของประชาชนอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชนคือมีการเลือกปจจัยเพื่อเก็บไวใชในยามชรามากท่ีสุดจํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 
22.33 รองลงมาคือปจจัยไดรับผลตอบแทนสูงกวาฝากธนาคารจํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 21.84 
และปจจัยคํานึงถึงผลประโยชนมากกวาการออมจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 19.42 ประชาชน
อาชีพขาราชการเลือกปจจัยไดรับผลตอบแทนสูงกวาฝากธนาคารจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ100  
ประชาชนอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจมีปจจัยไดรับผลตอบแทนสูงกวาฝากธนาคาร จํานวน 2 คน 
คิดเปนรอยละ100 ประชาชนอาชีพลูกจางท่ัวไป/รับจางท่ัวไปมีปจจัยเพื่อเก็บไวในยามชรา จํานวน 
1 คน คิดเปนรอยละ100และประชาชนอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขายมีปจจัยเพื่อเก็บไวในยามชรา 
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 50.00 และปจจัยมีสิทธิประโยชนทางดานภาษีจํานวน 1 คน คิดเปน
รอยละ 50.00 
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ตาราง 4.18 ปจจัยท่ีมีผลตอการลงทุนกับกองทุนเพื่อการเล้ียงชีพ จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ 

เพ่ือเก็บไว
ในยาม
เจ็บปวย 

เพ่ือเก็บไว
ใชในยาม
ชรา 

มีสิทธิ
ประ 
โยชน
ทางดาน
ภาษี 

ไดรับผล
ตอบ  

แทนสูง
กวาฝาก
ธนาคาร 

เปน
หลักประกัน
ในตนเอง
และ

ครอบครัว 

คํานึงถึง
ผลประโยชน
มากกวาการ

ออม 

รวม 

เกษตรกร 
0 0 0 0 0 0 0 

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

13 46 31 45 31 40 206 

(6.31) (22.33) (15.05) (21.84) (15.05) (19.42) (100) 

ขาราชการ 
0 0 0 2 0 0 2 

(0.00) (0.00) (0.00) (100) (0.00) (0.00) (100) 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

0 0 0 2 0 0 2 

(0.00) (0.00) (0.00) (100) (0.00) (0.00) (100) 

ลูกจาง/ 
รับจางทั่วไป 

0 1 0 0 0 0 1 

(0.00) (100) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (100) 

ธุรกิจสวนตัว 
/ คาขาย 

0 0 1 0 1 0 2 

(0.00) (0.00) (50.00) (0.00) (50.00) (0.00) (100) 

รวม 
13 47 32 49 32 40 213 

(6.10) (22.06) (15.03) (23.01) (15.02) (18.78) (100) 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ, ตัวเลขในวงเล็บแสดงอยูในรูปรอยละ 
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4.5.4 ความพึงพอใจตอการลงทุนกับกองทุนเพื่อการเล้ียงชีพ จําแนกตามอาชีพ 
ตาราง 4.19 พบวาระดับความพึงพอใจตอการลงทุนกับกองทุนเพื่อการเล้ียงชีพ พบวา

ประชาชนอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดเปนจํานวนมากท่ีสุด 46 คน 
คิดเปนรอยละ 59.74 รองลงมาคือระดับความพึงพอใจปานกลางจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 
23.38 และระดับความพึงพอใจมากจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 16.88 ประชาชนอาชีพขาราชการ
มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดเปนจํานวนมากท่ีสุด 2 คน คิดเปนรอยละ 100 ประชาชนอาชีพ
พนักงานรัฐวิสาหกิจมีระดับความพึงพอใจมากเปนจํานวนมากท่ีสุด 2 คน คิดเปนรอยละ 100  
ประชาชนอาชีพลูกจางท่ัวไป/รับจางท่ัวไปมีระดับความพึงพอใจมากเปนจํานวนมากท่ีสุด 1 คน คิด
เปนรอยละ 100 และประชาชนอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขายมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดเปน
จํานวนมากท่ีสุด 1 คน คิดเปนรอยละ 100 
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ตาราง 4.19 ระดับความพึงพอใจตอการลงทุนกับกองทุนเพื่อการเล้ียงชีพ จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ 
ระดับความพงึพอใจกับการออมกับกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด รวม 

เกษตรกร 
0 0 0 0 0 0 

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

46 13 18 0 0 77 

(59.74) (16.88) (23.38) (0.00) (0.00) (100) 

ขาราชการ 
2 0 0 0 0 2 

(100) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (100) 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

0 2 0 0 0 2 

(0.00) (100) (0.00) (0.00) (0.00) (100) 

ลูกจางท่ัวไป / 
รับจางท่ัวไป 

0 1 0 0 0 1 

(0.00) (100) (0.00) (0.00) (0.00) (100) 

ธุรกิจสวนตัว / 
คาขาย 

1 0 0 0 0 1 

(100) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (100) 

รวม 
49 16 18 0 0 83 

(58.54) (19.51) (21.95) (0.00) (0.00) (100) 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บแสดงอยูในรูปรอยละ 
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4.6 การออมในการลงทุนสินทรัพยหรือหลักทรัพยทางการเงิน 
 การออมในการลงทุนสินทรัพยหรือหลักทรัพยทางการเงิน ของประชาชนกลุมตัวอยาง
จํานวน 400 คน ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย 
 1. การลงทุนซ้ือบาน/ท่ีดินเพื่อท่ีอยูอาศัย 
 2. การลงทุนซ้ือบาน/ท่ีดินเพื่อธุรกิจ 
 3. การลงทุนซ้ือทองคํา 
 4. การลงทุนในพันธบัตร ตราสารหน้ีท่ีออกจําหนายโดยรัฐบาลหรือบริษัทเอกชนเพ่ือ
ระดมเงินจากผูลงทุนโดยผูออกพันธบัตรใหคําม่ันสัญญาวาจะจายผลตอบแทนเปนดอกเบ้ียและจาย
คืนเงินตนตามพันธบัตรภายในกําหนด(กําหนดไถถอน) พันธบัตรเปนรูปแบบหนึ่งของการลงทุน
ระยะยาวอาจมีระยะเวลานานถึง 30 ป แตโดยท่ัวไปอยูในระหวาง 5 ถึง 10 ป การซ้ือพันธบัตรและ
กองทุนพันธบัตรเปนการลงทุนท่ีใหผลตอบแทนแกผูลงทุนอยางสมํ่าเสมอและมีโอกาสเปนไปไดท่ี
จะสรางผลกําไรจากการขายจึงเปนทางเลือกหนึ่งสําหรับพอรตลงทุนท่ีตองการผลตอบแทนคงท่ีใน
ระยะเวลาที่แนนอน  

5. การลงทุนในตลาดหลักทรัพย ซ่ึงจากผลการศึกษาสวนใหญจะอยูในรูปของการลงทุน
ในหุนสามัญซ่ึงหมายถึงตราสารสิทธิท่ีแสดงความเปนเจาของกิจการและเม่ือกิจการมีกําไรจากการ
ดําเนินงาน ผูถือหุนสามัญจะไดรับเงินปนผลในอัตราท่ีจัดสรรโดยท่ีประชุมใหญผูถือหุน โดย
คํานวณตามสัดสวนของจํานวนหุนท่ีถือครอง ท้ังนี้ เงินปนผลอาจมากหรือนอยข้ึนอยูกับผลกําไร
จากการดําเนินงานประจําปของกิจการ หุนสามัญ(Common Stock) เปนตราสารประเภทหุนทุน ซ่ึง
ออกโดยบริษัทมหาชนจํากัดท่ีตองการระดมเงินทุนจากประชาชน โดยผูถือหุนสามัญจะมีสิทธิรวม
เปนเจาของบริษัท มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในท่ีประชุมผูถือหุนตามสัดสวนของหุนท่ีถือครอง
อยู กลาวคือรวมเปนผูตัดสินใจในปญหาสําคัญในท่ีประชุมผูถือหุน อาทิ การเพิ่มทุน การจายเงิน
ปนผลการควบรวมกิจการ นอกจากนี้ผูถือหุนสามัญยังมีสิทธิไดรับเงินปนผลเม่ือบริษัทมีผลกําไร
และมีโอกาสไดรับกําไรจากสวนตางของราคาเม่ือราคาหลักทรัพยปรับตัวสูงข้ึนตามศักยภาพของ
บริษัท รวมถึงมีโอกาสไดรับสิทธิในการจองซ้ือหุนออกใหมเม่ือบริษัทเพิ่มทุนหรือจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิตางๆ ใหแกผูถือหุน  
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 4.6.1 การออมในการลงทุนสินทรัพยหรือหลักทรัพยทางการเงิน จําแนกตามอาชีพ 
 ตาราง 4.20 จากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน พบวาทุกกลุมอาชีพจะมีการลงทุนหรือมี
หลักทรัพยประเภททองคํามากท่ีสุด อาจเนื่องมาจากทองคําเปนสินทรัพยท่ีมีความเส่ียงนอย สภาพ
คลองสูง เชน แลกเปล่ียนเปนเงินสดได อีกท้ังยังสามารถใชเปนเครื่องประดับไดอีกดวย ซ่ึงจําแนก
รายไดรายละเอียดไดดังนี้  

ประชาชนอาชีพเกษตรกรมีการลงทุนหรือมีหลักทรัพยประเภททองคํามากท่ีสุดจํานวน     
4 คน คิดเปนรอยละ 57.14 รองลงมาคือการลงทุนซ้ือบาน/ท่ีดินเพื่อท่ีอยูอาศัยจํานวน 2 คน คิดเปน
รอยละ 28.57 และการลงทุนในพันธบัตรจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 14.29 ประชาชนอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชนมีการลงทุนหรือมีหลักทรัพยประเภททองคํามากท่ีสุดจํานวน 68 คน คิดเปน
รอยละ 45.33 รองลงมาคือการลงทุนซ้ือบาน/ท่ีดินเพื่อท่ีอยูอาศัยจํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 
38.67 และการลงทุนในพันธบัตรจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 9.33 ประชาชนอาชีพขาราชการมี
การลงทุนหรือมีหลักทรัพยประเภททองคํามากท่ีสุดจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 57.14 รองลงมา
การลงทุนซ้ือบาน/ท่ีดินเพื่อท่ีอยูอาศัยจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 33.33 และการลงทุนในพันธบัตร
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 9.53 ประชาชนอาชีพลูกจางท่ัวไป/รับจางท่ัวไปมีการลงทุนหรือมี
หลักทรัพยประเภททองคํามากท่ีสุดจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 85.72 รองลงมาคือการลงทุนใน
พันธบัตรจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 14.28และประชาชนอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขายมีการลงทุน
หรือมีหลักทรัพยประเภททองคํามากท่ีสุดจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 52.64 รองลงมาคือการ
ลงทุนซ้ือบาน/ท่ีดินเพื่อท่ีอยูอาศัยจํานวน9 คน คิดเปนรอยละ 23.68 และการลงทุนซ้ือบาน/ท่ีดิน
เพื่อธุรกิจจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 15.79 
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ตาราง 4.20 การออมในการลงทุนสินทรัพยหรือหลักทรัพยทางการเงิน จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ 

การลงทุน
ซ้ือบาน/
ท่ีดินเพื่อท่ี
อยูอาศัย 

การลงทุน
ซ้ือบาน/
ท่ีดินเพื่อ
ธุรกิจ 

ทองคํา พันธบัตร 
การลงทุน
ในตลาด
หลักทรัพย 

รวม 

เกษตรกร 
2 0 4 1 0 7 

(28.57) (0.00) (57.14) (14.29) (0.00) (100) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

58 7 68 14 3 150 

(38.67) (4.67) (45.33) (9.33) (2.00) (100) 

ขาราชการ 
7 0 12 2 0 21 

(33.33) (0.00) (57.14) (9.53) (0.00) (100) 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

4 0 6 4 0 14 

(28.57) (0.00) (42.84) (28.57) (0.00) (100) 

ลูกจางท่ัวไป/
รับจางท่ัวไป 

0 0 6 1 0 7 

(0.00) (0.00) (85.72) (14.28) (0.00) (100) 

ธุรกิจสวนตัว/
คาขาย 

9 6 20 0 3 38 

(23.68) (15.79) (52.64) (0.00) (7.89) (100) 

รวม 
82 13 114 22 6 237 

(34.60) (5.49) (48.10) (9.28) (2.53) (100) 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บแสดงอยูในรูปรอยละ 
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 4.6.2 การออมในการลงทุนสินทรัพยหรือหลักทรัพยทางการเงินโดยเฉล่ีย จําแนกตาม
อาชีพ 
 ตาราง 4.21 พบวาประชาชนอาชีพเกษตรกร มีการออมกับการลงทุนซ้ือบาน/ท่ีดินเพื่อท่ีอยู
อาศัยซ่ึงมีมูลคาหลักทรัพยมากท่ีสุดจํานวน 650,000 บาทตอคน ประชาชนอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชนมีการออมกับการลงทุนซ้ือบาน/ท่ีดินเพื่อธุรกิจซ่ึงมีมูลคาหลักทรัพยมากท่ีสุด จํานวน 
2,028,571 บาทตอคน ประชาชนอาชีพขาราชการมีการออมกับการลงทุนซ้ือบาน/ท่ีดินเพื่อท่ีอยู
อาศัยซ่ึงมีมูลคาหลักทรัพยมากท่ีสุดจํานวน 3,121,428 บาทตอคน ประชาชนอาชีพพนักงาน
รัฐวิสาหกิจมีการออมกับการลงทุนซ้ือบาน/ท่ีดินเพื่อท่ีอยูอาศัยซ่ึงมีมูลคาหลักทรัพยมากท่ีสุด 
จํานวน 2,025,000 บาทตอคน ประชาชนอาชีพลูกจางท่ัวไป/รับจางท่ัวไปมีการออมทองคํามากท่ีสุด 
ซ่ึงมีมูลคาหลักทรัพยจํานวน 30,000 บาทตอคนและประชาชนอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขายมีการออม
กับการลงทุนซ้ือบาน/ท่ีดินเพื่อธุรกิจซ่ึงมีมูลคาหลักทรัพยมากท่ีสุดจํานวน 7,000,000 บาทตอคน 

การลงทุนหรือมีหลักทรัพยประเภทการลงทุนซ้ือบาน/ท่ีดินเพื่อท่ีอยูอาศัยมีการออมเฉล่ีย 
2,015,432 บาท การลงทุนหรือมีหลักทรัพยประเภทการลงทุนซ้ือบาน/ท่ีดินเพื่อธุรกิจ มีการออม
เฉล่ีย 4,323,076 บาท การลงทุนหรือมีหลักทรัพยประเภททองคํา มีการออมเฉล่ีย 89,380 บาท การ
ลงทุนหรือมีหลักทรัพยประเภทพันธบัตร มีการออมเฉล่ีย 711,500 บาทและการลงทุนหรือมี
หลักทรัพยประเภทหุนสามัญ มีการออมเฉล่ีย 2,941,666 บาท 
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ตาราง 4.21 การออมในการลงทุนสินทรัพยหรือหลักทรัพยทางการเงินโดยเฉล่ียบาทตอคน  
      จําแนกตามอาชีพ 

หนวย : บาท 

อาชีพ 

การลงทุนซ้ือ
บาน/ท่ีดิน
เพื่อท่ีอยู
อาศัย 

การลงทุนซ้ือ
บาน/ท่ีดิน
เพื่อธุรกิจ 

ทองคํา พันธบัตร 
การลงทุนใน

ตลาด
หลักทรัพย 

เกษตรกร 650,000 0 32,500 0 0 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

1,818,370 2,028,571 86,791 80,714 550,000 

ขาราชการ 3,121,428 0 42,083 5,050,000 0 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

2,025,000 0 100,000 750,000 0 

ลูกจางท่ัวไป/
รับจางท่ัวไป 

0 0 30,000 0 0 

ธุรกิจสวนตัว/
คาขาย 

2,722,222 7,000,000 153,500 0 5,333,333 

เงินออมเฉล่ีย
(บาท) 

2,015,432 4,323,076 89,380 711,500 2,941,666 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
 
 
 



 

 

76

 
 

4.6.3 ปจจัยท่ีมีผลตอการออมในการลงทุนสินทรัพยหรือหลักทรัพยทางการเงิน จําแนก
ตามอาชีพ 

ปจจัยท่ีมีผลตอการออมในการลงทุนสินทรัพยหรือหลักทรัพยทางการเงิน ประกอบดวย 
เพื่อเก็บไวใชในยามชรา  เปนหลักประกันใหตนเองและครอบครัว สามารถหาผลประโยชนได เชน 
คาเชา เปนตน เพื่อเก็งกําไร สามารถใชเปนเคร่ืองประดับ เก็บสะสม สภาพคลองสูง ผลตอบแทน
คุมคาและแนนอนและความตองการเก็บออมไวใหบุตรหลาน ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามสามารถ
เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 

ตาราง 4.22 พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการออมในการลงทุนสินทรัพยหรือหลักทรัพยทาง
การเงินของประชาชนอาชีพเกษตรกรมีการเลือกปจจัยสามารถใชเปนเคร่ืองประดับมากท่ีสุด 
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 25.00 รองลงมาคือปจจัยเก็บสะสมจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 18.75 
และปจจัยความตองการเก็บออมไวใหบุตรหลานจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 18.75 ประชาชน
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน เลือกปจจัยเปนหลักประกันใหตนเองและครอบครัวจํานวน 70 คน คิด
เปนรอยละ 16.63 และปจจัยเพื่อเก็งกําไร จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 16.63 มากท่ีสุด รองลงมา
คือปจจัยเพื่อเก็บสะสมจํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 14.49 ประชาชนอาชีพขาราชการเลือกปจจัย
สามารถใชเปนเครื่องประดับมากท่ีสุด จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 29.73 รองลงมาคือปจจัยเพื่อ
เก็งกําไรจํานวน 8 คนคิดเปนรอยละ 21.63 และปจจัยเพื่อเปนหลักประกันใหตนเองและครอบครัว
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 13.51 ปจจัยเพื่อเก็บสะสมจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 13.51 ปจจัย
ตองการเก็บออมไวใหบุตรหลาน 5 คน คิดเปนรอยละ 13.51 ประชาชนอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ
เลือกปจจัยเปนหลักประกันใหตนเองและครอบครัวมากท่ีสุดจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 35.00 
รองลงมาคือปจจัยเพื่อเก็งกําไรจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 30.00 และปจจัยสามารถใชเปน
เคร่ืองประดับจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 20.00 ประชาชนอาชีพลูกจางท่ัวไป/รับจางท่ัวไปเลือก
ปจจัยเก็บสะสมจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 38.46 และปจจัยสภาพคลองสูง จํานวน 5 คน คิดเปน
รอยละ 38.46 มากท่ีสุด รองลงมาคือเพื่อเปนหลักประกันใหตนเองและครอบครัวจํานวน 1 คน คิด
เปนรอยละ 7.69 ปจจัยสามารถใชเปนเครื่องประดับจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 7.69 ปจจัยไดรับ
ผลตอนแทนคุมคาและแนนอนจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 7.69 และประชาชนอาชีพธุรกิจสวนตัว/
คาขายเลือกปจจัยเพื่อเก็งกําไรมากท่ีสุด จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 28.73 รองลงมาคือปจจัย
สามารถใชเปนเคร่ืองประดับจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 18.09 และปจจัยเพื่อเก็บสะสมจํานวน 
13 คน คิดเปนรอยละ 13.83 
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ตาราง 4.22 ปจจัยท่ีมีผลตอการออมในการลงทุนสินทรัพยหรือหลักทรัพยทางการเงิน  
       จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ 

เพื่อเก็บ
ไวใชใน
ยามชรา 

เปนหลัก 
ประกันให
ตนเอง
และ 
ครอบ 
ครัว 

เพื่อหา
ผลประ 
โยชน 
เชน  
คาเชา 

เพื่อเก็ง
กําไร 

สามารถ
ใชเปน
เครื่อง 
ประดับ 

เก็บ
สะสม 

สภาพ
คลองสูง 

ผลตอบ 
แทน
คุมคา
และ

แนนอน 

ความ
ตองการ
เก็บออม
ไวให
บุตร
หลาน 

รวม 

เกษตรกร 
0 1 0 2 4 3 2 1 3 16 

(0.00) (6.25) (0.00) (12.50) (25.00) (18.75) (12.50) (6.25) (18.75) (100) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

31 70 32 70 33 61 45 14 65 421 

(7.36) (16.63) (7.60) (16.63) (7.84) (14.49) (10.69) (3.33) (15.43) (100) 

ขาราชการ 
2 5 0 8 11 5 0 1 5 37 

(5.41) (13.51) (0.00) (21.63) (29.73) (13.51) (0.00) (2.70) (13.51) (100) 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

0 7 0 6 4 1 0 0 2 20 

(0.00) (35.00) (0.00) (30.00) (20.00) (5.00) (0.00) (0.00) (10.00) (100) 

ลูกจาง /
รับจางท่ัวไป 

0 1 0 0 1 5 5 1 0 13 

(0.00) (7.69) (0.00) (0.00) (7.69) (38.46) (38.46) (7.69) (0.00) (100) 

ธุรกิจสวนตัว 
/ คาขาย 

0 8 6 27 17 13 8 1 14 94 

(0.00) (8.51) (6.38) (28.73) (18.09) (13.83) (8.51) (1.06) (14.89) (100) 

รวม 33 92 38 113 70 88 60 18 89 601 
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(5.49) (15.31) (6.32) (18.80) (11.65) (14.64) (9.98) (3.00) (14.81) (100) 

ท่ีมา  : จากการศึกษา 
หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ, ตัวเลขในวงเล็บแสดงอยูในรูปรอยละ 

4.6.4 ความพึงพอใจตอการออมในการลงทุนสินทรัพยหรือหลักทรัพยทางการเงิน จําแนก
ตามอาชีพ 

ตาราง 4.23 ระดับความพึงพอใจตอการออมในการลงทุนสินทรัพยหรือหลักทรัพยทาง
การเงิน พบวาประชาชนอาชีพเกษตรกรมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดเปนจํานวนมากท่ีสุด 5 คน 
คิดเปนรอยละ 71.43 รองลงมาคือระดับความพึงพอใจมากเปนจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 28.57
ประชาชนอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดเปนจํานวนมากท่ีสุด 88 คน 
คิดเปนรอยละ 58.67 รองลงมาคือระดับความพึงพอใจมากจํานวน 48 คนคิดเปนรอยละ 32.00 และ
ระดับความพึงพอใจปานกลางจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 9.33 ประชาชนอาชีพขาราชการมี
ระดับความพึงพอใจมากที่สุดเปนจํานวนมากท่ีสุด 17 คน คิดเปนรอยละ 80.95 รองลงมาคือระดับ
ความพึงพอใจมากจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 19.05 ประชาชนอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจมีระดับ
ความพึงพอใจมากท่ีสุดเปนจํานวนมากท่ีสุด 8 คน คิดเปนรอยละ 57.14 รองลงมาคือระดับความพึง
พอใจมากท่ีสุดจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 28.57 ประชาชนอาชีพลูกจางท่ัวไป/รับจางท่ัวไปมี
ระดับความพึงพอใจมากเปนจํานวนมากท่ีสุด 5 คน คิดเปนรอยละ 71.43 รองลงมาคือระดับความ
พึงพอใจมากที่สุดจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 28.57และประชาชนอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขายมี
ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดเปนจํานวนมากที่สุด 25 คน คิดเปนรอยละ 65.79 รองลงมาคือระดับ
ความพึงพอใจมากจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 31.58และระดับความพึงพอใจปานกลางจํานวน    
1 คน คิดเปนรอยละ 2.63 
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ตาราง 4.23 ความพึงพอใจตอการออมในการลงทุนสินทรัพยหรือหลักทรัพยทางการเงิน       
       จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ 
ระดับความพึงพอใจกับการออมในการลงทุนสินทรัพยหรือหลักทรัพยทางการเงิน 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด รวม 

เกษตรกร 
5 2 0 0 0 7 

(71.43) (28.57) (0.00) (0.00) (0.00) (100) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

88 48 14 0 0 150 

(58.67) (32.00) (9.33) (0.00) (0.00) (100) 

ขาราชการ 
17 4 0 0 0 21 

(80.95) (19.05) (0.00) (0.00) (0.00) (100) 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

8 6 0 0 0 14 

(57.14) (42.86) (0.00) (0.00) (0.00) (100) 

ลูกจางท่ัวไป / 
รับจางท่ัวไป 

2 5 0 0 0 7 

(28.57) (71.43) (0.00) (0.00) (0.00) (100) 

ธุรกิจสวนตัว / 
คาขาย 

25 12 1 0 0 38 

(65.79) (31.58) (2.63) (0.00) (0.00) (100) 

รวม 
145 77 15 0 0 237 

(61.18) (32.49) (6.33) (0.00) (0.00) (100) 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บแสดงอยูในรูปรอยละ 
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4.7 การออมเงินกับสหกรณออมทรัพยและสถาบันการเงินอ่ืนๆ  จําแนกตามอาชีพ 
การออมเงินกับสหกรณออมทรัพยและสถาบันการเงินอ่ืนๆ ประกอบดวย กองทุนบําเหน็จ

บํานาญขาราชการ (กบข.)  การออมเงินกับสหกรณท่ีผูตอบแบบสอบถามสังกัดอยู การออมกับ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณและการออมกับธนาคารอาคารสงเคราะห 

 
4.7.1 การออมเงินกับสหกรณออมทรัพยและสถาบันการเงินอ่ืนๆ จําแนกตามอาชีพ 

 ตาราง 4.24 จากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน พบวาประชาชนอาชีพเกษตรกรมีการออมเงิน
ไวกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณมากท่ีสุดจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ100 เพราะสวนใหญ
จะหวังเพื่อเขาไปเปนสมาชิกเปดบัญชีเงินออมและจะมีสิทธ์ิในการขอวงเงินสินเช่ือท่ีงายและ
สะดวกตอการขอสินเช่ือ อีกท้ังยังเปนธนาคารเฉพาะเจาะจงและเอ้ือประโยชนสําหรับเกษตรกรมาก
ท่ีสุด ประชาชนอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีการออมเงินไวกับสหกรณออมทรัพยท่ีสังกัด มาก
ท่ีสุด จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 59.76 อันเนื่องมาจากเงินปนผลท่ีไดรับมากกวาการฝากใน
รูปแบบอ่ืน ๆ อีกท้ังสามารถกูยืมเงินออกมาใชเม่ือถึงคราวจําเปนไดโดยงาย  รองลงมาคือการออม
เงินไวกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณจํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 37.80 และการออมกับ
ธนาคารอาคารสงเคราะหจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.44 ประชาชนอาชีพขาราชการมีการออม
เงินไวกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณมากท่ีสุดจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 52.00 
รองลงมาคือการออมเงินไวกับสหกรณออมทรัพยจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 40.00 และกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 8.00  ประชาชนอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจมี
การออมเงินไวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณมากท่ีสุดจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 90.00 
รองลงมาคือการออมเงินไวกับธนาคารอาคารสงเคราะหจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 10.00
ประชาชนอาชีพลูกจางท่ัวไป/รับจางท่ัวไปมีการออมเงินไวกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
มากท่ีสุด จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 66.67 รองลงมาคือการออมเงินไวกับสหกรณออมทรัพย 
จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 33.33 และประชาชนอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขายมีการออมเงินไวกับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณมากที่สุด จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 95.45 สวนใหญจะอยู
ในรูปแบบสลากออมทรัพยทวีสิน ซ่ึงเปนการลงทุนท่ีใชเงินทุนนอย ความเส่ียงนอย รองลงมาคือ
การออมเงินไวกับสหกรณออมทรัพย จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 4.55 
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ตาราง 4.24 การออมเงินกับสหกรณออมทรัพยและสถาบันการเงินอ่ืนๆ จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ กบข. 
สหกรณออม

ทรัพย 
ธกส. ธอส. รวม 

เกษตรกร 
0 0 7 0 7 

(0.00) (0.00) (100) (0.00) (100) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

0 49 31 2 82 

(0.00) (59.76) (37.80) (2.44) (100) 

ขาราชการ 
2 10 13 0 25 

(8.00) (40.00) (52.00) (0.00) (100) 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

0 0 9 1 10 

(0.00) (0.00) (90.00) (10.00) (100) 

ลูกจางท่ัวไป/
รับจางท่ัวไป  

0 3 6 0 9 

(0.00) (33.33) (66.67) (0.00) (100) 

ธุรกิจสวนตัว/
คาขาย 

0 1 21 0 22 

(0.00) (4.55) (95.45) (0.00) (100) 

รวม 
2 63 87 3 155 

(1.29) (40.64) (56.13) (1.94) (100) 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บแสดงอยูในรูปรอยละ 
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4.7.2 การออมเงินกับสหกรณออมทรัพยและสถาบันการเงินอ่ืนๆ จําแนกตามอาชพี 

ตาราง 4.25 พบวาจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ประชาชนอาชีพเกษตรกรมีการออมกับ
ธนาคารอาคารสงเคราะหมากท่ีสุดจํานวน 83,000 บาทตอคนตอป ประชาชนอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชนมีการออมกับธนาคารอาคารสงเคราะหมากท่ีสุดจํานวน 57,166 บาทตอคนตอป 
ประชาชนอาชีพขาราชการมีการออมกับสหกรณออมทรัพยมากท่ีสุดจํานวน 225,300 บาทตอคนตอ
ป ประชาชนอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจมีการออมกับธนาคารอาคารสงเคราะหมากท่ีสุดจํานวน 
166,666 บาทตอคนตอป ประชาชนอาชีพลูกจางท่ัวไป/รับจางท่ัวไปมีการออมกับธนาคารอาคาร
สงเคราะหมากที่สุดจํานวน 60,000 บาทตอคนตอปและประชาชนอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขายมีการ
ออมกับธนาคารอาคารสงเคราะหมากท่ีสุดจํานวน 124,380 บาทตอคนตอป  

สวนการออมเงินกับกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการมีจํานวนเฉล่ีย 12,000 บาท ตอปการ
ออมเงินกับสหกรณออมทรัพยมีจํานวนเฉล่ีย 50,250 บาทตอป การออมเงินกับธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณมีจํานวนเฉล่ีย 97,940 บาทตอปและการออมเงินกับธนาคารอาคาร
สงเคราะหมีจํานวนเฉล่ีย 2,833 บาทตอป 
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ตาราง 4.25 การออมเงินเฉล่ียบาทตอคนตอปกับสหกรณออมทรัพยและสถาบันการเงินอ่ืนๆ   

      จําแนกตามอาชีพ 
          หนวย : บาทตอคนตอป 

อาชีพ กบข. 
สหกรณออม

ทรัพย 
ธกส. ธอส. 

เกษตรกร 0 0 83,000 0 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

0 12,093 57,166 0 

ขาราชการ 12,000 225,300 125,000 0 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

0 90,000 166,666 8,500 

ลูกจางท่ัวไป/
รับจางท่ัวไป  

0 12,000 60,000 0 

ธุรกิจสวนตัว/
คาขาย 

0 12,000 124,380 0 

เงินออมเฉล่ีย 
(บาท/ป) 

12,000 50,250 97,940 2,833 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
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4.7.3 ปจจัยท่ีมีผลตอการออมเงินกับสหกรณออมทรัพยและสถาบันการเงินอ่ืนๆ จําแนก
ตามอาชพี 

ปจจัยท่ีมีผลตอการออมเงินกับสหกรณออมทรัพยและสถาบันการเงินอ่ืนๆ ประกอบดวย
เพื่อเก็บไวใชในยามเจ็บปวย  เพื่อเก็บไวใชในยามชรา สามารถลดหยอนภาษีได ผูอ่ืนชักชวน/
พนักงานชักชวน สามารถกูยืมเงินมาใชได ไดผลตอบแทนท่ีแนนอน  เพื่อเปนหลักประกันให
ตนเองและครอบครัวและคํานึงถึงผลประโยชนท่ีจะไดรับจากการออม ซ่ึงผูตอบแบบสอบถาม
สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 

ตาราง 4.26 พบวาประชาชนอาชีพเกษตรกรเลือกปจจัยผูอ่ืนชักชวน/พนักงานชักชวน 
จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 23.08 ปจจัยไดผลตอบแทนท่ีแนนอนจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 
23.08 ปจจัยเพื่อเปนหลักประกันใหตนเองและครอบครัวจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 23.00 มาก
ท่ีสุด ประชาชนอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนเลือกปจจัยเพื่อเปนหลักประกันใหตนเองและ
ครอบครัวมากท่ีสุดจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 25.90 รองลงมาคือปจจัยเพื่อเก็บไวใชในยามชรา
จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 19.78 และปจจัยไดรับผลตอบแทนท่ีแนนอนจํานวน 53 คน คิดเปน
รอยละ 19.06 ประชาชนอาชีพขาราชการเลือกปจจัยเพื่อเก็บไวใชในยามชรามากท่ีสุดจํานวน 19 คน 
คิดเปนรอยละ 27.94 รองลงมาคือปจจัยไดผลตอบแทนท่ีแนนอนจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 
22.06 และปจจัยสามารถกูยืมเงินมาใชไดจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 20.59 ประชาชนอาชีพ
พนักงานรัฐวิสาหกิจเลือกปจจัยสามารถกูยืมเงินมาใชไดมากท่ีสุดจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 
28.11 รองลงมาคือปจจัยเพื่อเปนหลักประกันใหตนเองและครอบครัวจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 
25.00 ประชาชนอาชีพลูกจางท่ัวไป/รับจางท่ัวไปเลือกปจจัยไดผลตอบแทนแนนอนจํานวน 7 คน 
คิดเปนรอยละ 30.43 ปจจัยเพื่อเปนหลักประกันใหตนเองและครอบครัวจํานวน 7 คน คิดเปนรอย
ละ 30.43 มากท่ีสุด รองลงมาคือปจจัยสามารถกูยืมเงินมาใชกอนไดจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 
26.09 และปจจัยเพื่อเก็บไวใชในยามชราจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 8.70 และประชาชนอาชีพ
ธุรกิจสวนตัว/คาขายเลือกปจจัยเพื่อเปนหลักประกันใหตนเองและครอบครัวมากท่ีสุดจํานวน 70 
คน คิดเปนรอยละ 25.00 รองลงมาคือปจจัยเพื่อเก็บไวใชในยามชราจํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 
22.50 และปจจัยผูอ่ืนชักชวน/พนักงานชักชวนจํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 13.56 
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ตาราง 4.26 ปจจัยท่ีมีผลตอการออมเงินกับสหกรณออมทรัพยและสถาบันการเงินอ่ืนๆ          
                    จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ 

เพื่อเก็บ
ไวใชใน
ยามเจ็บ 
ปวย 

 
 

เพื่อ
เก็บไว
ใชใน
ยาม
ชรา 

ลด 
หยอน
ภาษีได 

ผูอื่น
ชักชวน/
พนัก 
งาน

ชักชวน 

กูยืมเงิน
มาใชได 

ไดผลตอบ 
แทนท่ี
แนนอน 

 
เพื่อเปน
หลัก 

ประกันให
ตนเอง
และ

ครอบครัว 

คํานึงถึง
ผล 

ประโยชน
ที่จะไดรับ
จากการ
ออม 

รวม 

เกษตรกร 
0 1 1 3 0 3 3 2 13 

(0.00) (7.69) (7.69) (23.08) (0.00) (23.08) (23.08) (15.38) (100) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

13 55 18 34 33 53 72 0 278 

(4.68) (19.78) (6.48) (12.23) (11.87) (19.06) (25.90) (0.00) (100) 

ขาราชการ 
2 19 1 4 14 15 13 0 68 

(2.94) (27.94) (1.47) (5.88) (20.59) (22.06) (19.12) (0.00) (100) 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

0 5 0 5 9 5 8 0 32 

(0.00) (15.63) (0.00) (15.63) (28.11) (15.63) (25.00) (0.00) (100) 

ลูกจาง/
รับจางทั่วไป 

1 2 0 0 6 7 7 0 23 

(4.35) (8.70) (0.00) (0.00) (26.09) (30.43) (30.43) (0.00) (100) 

ธุรกิจสวนตัว/
คาขาย 

19 63 15 38 26 47 70 2 280 

(6.79) (22.50) (5.36) (13.56) (9.29) (16.79) (25.00) (0.71) (100) 

รวม 
35 145 35 84 88 130 173 4 694 

(5.04) (20.89) (5.04) (12.11) (12.68) (18.73) (24.93) (0.58) (100) 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ, ตัวเลขในวงเล็บแสดงอยูในรูปรอยละ 
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4.7.4 ความพึงพอใจตอการออมเงินกับสหกรณออมทรัพยและสถาบันการเงินอ่ืนๆ จําแนก
ตามอาชพี  

ตาราง 4.27 ระดับความพึงพอใจตอการออมเงินกับสหกรณออมทรัพยและสถาบันการเงิน
อ่ืนๆ พบวาประชาชนอาชีพเกษตรกรมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดเปนจํานวนมากท่ีสุด 5 คน คิด
เปนรอยละ 71.43 รองลงมาคือระดับความพึงพอใจมากจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 28.57 
ประชาชนอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดเปนจํานวนมากท่ีสุด 48 คน 
คิดเปนรอยละ 57.50 รองลงมาคือระดับความพึงพอใจปานกลางจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 
31.25 และระดับความพึงพอใจมากจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 11.25 ประชาชนอาชีพขาราชการมี
ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดเปนจํานวนมากท่ีสุด 21 คน คิดเปนรอยละ 82.61 รองลงมาคือระดับ
ความพึงพอใจมากจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 17.39 ประชาชนอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจมีระดับ
ความพึงพอใจมากท่ีสุดเปนจํานวนมากท่ีสุด 6 คน คิดเปนรอยละ 55.56 รองลงมาคือระดับความพึง
พอใจมากจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 44.44 ประชาชนอาชีพลูกจางท่ัวไป/รับจางท่ัวไปมีระดับ
ความพึงพอใจมากท่ีสุดเปนจํานวนมากที่สุด 9 คน คิดเปนรอยละ100 และประชาชนอาชีพธุรกิจ
สวนตัว/คาขายมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดเปนจํานวนมากท่ีสุด 18 คน คิดเปนรอยละ 81.82 
รองลงมาคือระดับความพึงพอใจมากเปนจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 18.18 
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ตาราง 4.27 ความพึงพอใจตอการออมเงินกับสหกรณออมทรัพยและสถาบันการเงินอ่ืนๆ   
       จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ 
ระดับความพึงพอใจกับการออมเงินกับสหกรณออมทรัพยและสถาบันการเงินอื่นๆ   

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด รวม 

เกษตรกร 
5 2 0 0 0 7 

(71.43) (28.57) (0.00) (0.00) (0.00) (100) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

48 9 25 0 0 82 

(57.50) (11.25) (31.25) (0.00) (0.00) (100) 

ขาราชการ 
21 4 0 0 0 25 

(82.61) (17.39) (0.00) (0.00) (0.00) (100) 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

6 4 0 0 0 10 

(55.56) (44.44) (0.00) (0.00) (0.00) (100) 

ลูกจางท่ัวไป / 
รับจางท่ัวไป 

9 0 0 0 0 9 

(100.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (100) 

ธุรกิจสวนตัว / 
คาขาย 

18 4 0 0 0 22 

(81.82) (18.18) (0.00) (0.00) (0.00) (100) 

รวม 
107 23 25 0 0 155 

(68.00) (15.33) (16.67) (0.00) (0.00) (100) 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บแสดงอยูในรูปรอยละ 

 
 
 
 




