
บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุป 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักสามประการคือ ประการแรกศึกษาถึงพฤติกรรมการ
ออมเพ่ือการดํารงชีพยามชราภาพของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ประการท่ีสองเพื่อ
ศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอการออมเพ่ือการดํารงชีพยามชราภาพของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหมและประการสุดทายเพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจในการออมเพื่อการดํารงชีพยามชราภาพ
ของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม การออมเพ่ือการดํารงชีพยามชราภาพของประชาชน
ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ใชขอมูลปฐมภูมิจากการออกแบบสอบถาม ซ่ึงกลุมตัวอยางจะตอง
เปนประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จากจํานวนกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 400 คนสามารถ
สรุปไดดังนี้ 

1. ประชาชนสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 272 คน ดานการศึกษาสวนใหญเปนผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุดจํานวน 296 สวนใหญจะมีสถานภาพโสดมีจํานวน 187 คน 
และประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจํานวน 252 คน ประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหมมีอายุเฉล่ีย 31 ป มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 69,862.50 บาทและจํานวนสมาชิกในครัวเรือนโดย
เฉล่ียจํานวน 3 คนตอครัวเรือน 

2. คาใชจายของประชาชนในอําเภอเมืองเชียงใหมจําแนกตามรายไดชวงรายไดมากกวา 
80,000 บาทข้ึนไป มีคาใชจายรวมสูงสุด 53,020 บาท ซ่ึงเปนคาใชจายเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัย 17,340 
บาทมากท่ีสุด สวนชวงรายได 40,001-80,000 บาท มีคาใชจายรวม 32,908 บาท ซ่ึงเปน คาใชจาย
เกี่ยวกับการชําระหนี้สิน 7,970 บาทมากท่ีสุดและชวงรายไดตํ่ากวา 40,000 บาท มีคาใชจายนอย
ท่ีสุด มีคาใชจายรวม 22,714 บาท ซ่ึงเปนคาใชจายเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัย 5,240 บาทมากท่ีสุด 

3. รูปแบบการออมของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมโดยจําแนกตามอาชีพ  
3.1 การออมกับธนาคาร ประชาชนอาชีพเกษตรกรมีจํานวนเงินออมกับธนาคารกรุงไทย

มากท่ีสุดจํานวนเงินออมกับธนาคารเฉลี่ย 51,000 บาทตอคนตอป ประชาชนอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มีจํานวนเงินออมกับธนาคารกรุงเทพฯ มากท่ีสุดจํานวนเงินออมกับธนาคารเฉล่ีย 
160,898 บาทตอคนตอป ประชาชนอาชีพขาราชการมีจํานวนเงินออมกับธนาคารออมสินมากท่ีสุด 
จํานวนเงินออมกับธนาคารเฉลี่ย 170,000 บาท ตอคนตอป ประชาชนอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจมี
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จํานวนเงินออมกับธนาคารออมสินมากท่ีสุดจํานวนเงินออมกับธนาคารเฉล่ีย 200,000 บาท 
ตอคนตอป ประชาชนอาชีพลูกจาง/รับจางท่ัวไปมีจํานวนเงินออมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยามาก
ท่ีสุด จํานวนเงินออมกับธนาคารเฉล่ีย 100,000 บาท ตอคนตอป และประชาชนอาชีพธุรกิจสวนตัว / 
คาขาย มีจํานวนเงินออมกับธนาคารธนชาติมากท่ีสุด จํานวนเงินออมกับธนาคารเฉล่ีย 7,100,000 
บาท ตอคนตอป 

3.2 การออมกับบริษัทประกันชีวิต ประชาชนอาชีพเกษตรกรมีการออมกับไทยสมุทร
ประกันชีวิตจํานวน 200,000 บาทตอคนตอปและอยุธยา อลิอันซ ซี พี จํานวน 200,000 บาทตอคน
ตอปมากท่ีสุด ประชาชนอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีการออมกับไอ เอ็น จี ประกันชีวิตมากท่ีสุด 
จํานวน 1,647,058 บาทตอคนตอป ประชาชนอาชีพขาราชการมีการออมกับกรุงเทพประกันภัยมาก
ท่ีสุด จํานวน 550,000 บาทตอคนตอป ประชาชนอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจมีการออมกับเอไอเอ
ประกันชีวิตมากท่ีสุด จํานวน 245,454 บาทตอคนตอป ประชาชนอาชีพลูกจางท่ัวไป/รับจางท่ัวไป 
มีการออมกับเอไอเอประกันชีวิตมากท่ีสุด จํานวน 400,000 บาทตอคนตอปและประชาชนอาชีพ
ธุรกิจสวนตัว/คาขาย มีการออมกับไทยประกันชีวิตมากท่ีสุด จํานวน 1,000,000 บาทตอคนตอป 

3.3 การออมกับกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ประชาชนอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีการ
ออมกับกับบลจ.ไทยพาณิชย กองทุนรวมมากท่ีสุดจํานวน 330,400 บาทตอคนตอป ประชาชนอาชีพ
พนักงานรัฐวิสาหกิจมีการออมกับบลจ.กรุงเทพฯ กองทุนรวมจํานวน 48,000 บาทตอคนตอปและ
ประชาชนอาชีพลูกจางท่ัวไป/ รับจางท่ัวไป มีการออมกับบลจ.ไทยพาณิชย กองทุนรวมจํานวน     
120,000 บาทตอคนตอป 

3.4 การออมกับการลงทุนสินทรัพยหรือหลักทรัพยทางการเงิน ประชาชนอาชีพเกษตรกร 
มีการออมกับการลงทุนซ้ือบาน/ท่ีดินเพื่อท่ีอยูอาศัยซ่ึงมีมูลคาหลักทรัพยมากท่ีสุด จํานวน 650,000 
บาทตอคน ประชาชนอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีการออมกับการลงทุนซ้ือบาน/ท่ีดินเพื่อธุรกิจ
ซ่ึงมีมูลคาหลักทรัพยมากท่ีสุด จํานวน 2,028,571 บาทตอคน ประชาชนอาชีพขาราชการมีการออม
กับการลงทุนซ้ือบาน/ท่ีดินเพื่อท่ีอยูอาศัยซ่ึงมีมูลคาหลักทรัพยมากท่ีสุดจํานวน 3,121,428 บาทตอ
คน ประชาชนอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจมีการออมกับการลงทุนซ้ือบาน/ท่ีดินเพื่อท่ีอยูอาศัยซ่ึงมี
มูลคาหลักทรัพยมากท่ีสุด จํานวน 2,025,000 บาทตอคน ประชาชนอาชีพลูกจางท่ัวไป/รับจางท่ัวไป
มีการออมทองคํามากท่ีสุดซ่ึงมีมูลคาหลักทรัพย จํานวน 30,000 บาทตอคนและประชาชนอาชีพ
ธุรกิจสวนตัว/คาขายมีการออมกับการลงทุนซ้ือบาน/ท่ีดินเพื่อธุรกิจซ่ึงมีมูลคาหลักทรัพยมากท่ีสุด 
จํานวน 7,000,000 บาทตอคน 

3.5 การออมกับสหกรณออมทรัพยและสถาบันการเงินอ่ืน ๆ ประชาชนอาชีพเกษตรกรมี
การออมกับธนาคารอาคารสงเคราะหมากท่ีสุดจํานวน 83,000 บาทตอคนตอป ประชาชนอาชีพ
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พนักงานบริษัทเอกชนมีการออมกับธนาคารอาคารสงเคราะหมากที่สุดจํานวน 57,166 บาทตอคน
ตอป ประชาชนอาชีพขาราชการมีการออมกับสหกรณออมทรัพยมากท่ีสุดจํานวน225,300 บาทตอ
คนตอป ประชาชนอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจมีการออมกับธนาคารอาคารสงเคราะหมากท่ีสุด
จํานวน 166,666 บาทตอคนตอป ประชาชนอาชีพลูกจางท่ัวไป/รับจางท่ัวไปมีการออมกับธนาคาร
อาคารสงเคราะหมากท่ีสุดจํานวน 60,000 บาทตอคนตอปและประชาชนอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย
มีการออมกับธนาคารอาคารสงเคราะหมากท่ีสุด จํานวน 124,380 บาทตอคนตอป 

4 ปจจัยท่ีผลตอการออมประเภทตาง ๆ โดยจําแนกตามอาชีพ 
4.1 ปจจัยท่ีมีผลตอการออมกับธนาคาร โดยจําแนกตามอาชีพพบวาจะเลือกปจจัยท่ีมีผลตอ

การออมมากท่ีสุดคือปจจัยผูอ่ืนชักชวน/พนักงานชักชวน ซ่ึงมีประชาชนอาชีพเกษตรกรจํานวน 11 
คน ประชาชนอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจํานวน 186 คน คิดเปน ประชาชนอาชีพขาราชการ
จํานวน 35 คน ประชาชนอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 13 คน และประชาชนอาชีพธุรกิจ
สวนตัว/คาขายจํานวน 70 คน สวนประชาชนอาชีพลูกจาง/รับจางท่ัวไป เลือกปจจัยเพื่อเก็บไวใชใน
ยามเจ็บปวยมากท่ีสุดจํานวน 20 คน 

4.2 ปจจัยท่ีมีผลตอการออมกับบริษัทประกันชีวิต โดยจําแนกตามอาชีพ พบวาปจจัยท่ีมีผล
ตอการออมท่ีเลือกมากท่ีสุดคือปจจัยเพื่อเปนหลักประกันใหตนเองและครอบครัวมากท่ีสุด ซ่ึงมี
ประชาชนอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจํานวน 135 คน ประชาชนอาชีพขาราชการจํานวน 19 คน 
ประชาชนอาชีพรับจางท่ัวไป/ลูกจางท่ัวไปจํานวน 9 คน สวนอาชีพท่ีเลือกปจจัยเพื่อเก็บไวใชใน
ยามเจ็บปวยมากท่ีสุด มีประชาชนอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจจํานวน 8 คน ประชาชนอาชีพธุรกิจ
สวนตัว/คาขายจํานวน 32 คนและอาชีพเกษตรกรมีปจจัยผูอ่ืนชักชวน/พนักงานชักชวนมากท่ีสุด
จํานวน 3 คน 

4.3 ปจจัยท่ีผลตอการออมกับกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ โดยจําแนกตามอาชีพพบวา
อาชีพท่ีเลือกปจจัยเพื่อเก็บไวใชในยามชรามากท่ีสุดประกอบไปดวยประชาชนอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน จํานวน 46 ประชาชนอาชีพลูกจางท่ัวไป/รับจางท่ัวไปจํานวน 1 คนและประชาชน
อาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขายจํานวน 1 คน สวนประชาชนอาชีพขาราชการและประชาชนอาชีพ
พนักงานรัฐวิสาหกิจเลือกปจจัยไดรับผลตอบแทนสูงกวาฝากธนาคารมากท่ีสุดจํานวน 2 คน  

4.4 ปจจัยท่ีผลตอการออมในการลงทุนสินทรัพยหรือหลักทรัพยทางการเงิน ประชาชน
อาชีพเกษตรกรเลือกปจจัยสามารถใชเปนเคร่ืองประดับเปนจํานวนมากท่ีสุด 4 คน ประชาชนอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชนเลือกปจจัยเปนหลักประกันใหตนเองและครอบครัวจํานวน 70 คนและปจจัย
เพื่อเก็งกําไรจํานวน 70 คนมากที่สุด ประชาชนอาชีพขาราชการเลือกปจจัยสามารถใชเปน
เคร่ืองประดับมากท่ีสุด จํานวน 11 คน ประชาชนอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจเลือกปจจัยเปน
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หลักประกันใหตนเองและครอบครัวมากท่ีสุดจํานวน 7 คน ประชาชนอาชีพลูกจางท่ัวไป/รับจาง
ท่ัวไปเลือกปจจัยเพื่อเก็บสะสมจํานวน 5 คนและปจจัยมีสภาพคลองสูงมากท่ีสุดจํานวน 5 คนและ
ประชาชนอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขายเลือกปจจัยเพื่อเก็งกําไรมากท่ีสุด จํานวน 27 คน  

4.5 ปจจัยท่ีมีผลตอการออมเงินกับสหกรณออมทรัพยและสถาบันการเงินอ่ืนๆ  ประชาชน
อาชีพเกษตรกรเลือกปจจัยผูอ่ืนชักชวน/พนักงานชักชวน จํานวน 3 คน ปจจัยไดผลตอบแทนที่
แนนอนจํานวน 3 คน ปจจัยเพื่อเปนหลักประกันใหตนเองและครอบครัวจํานวน 3 คนมากท่ีสุด 
ประชาชนอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนเลือกปจจัยเพื่อเปนหลักประกันใหตนเองและครอบครัวมาก
ท่ีสุดจํานวน 72 คน ประชาชนอาชีพขาราชการเลือกปจจัยเพื่อเก็บไวใชในยามชรามากท่ีสุดจํานวน 
19 คน ประชาชนอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจเลือกปจจัยสามารถกูยืมเงินมาใชไดมากท่ีสุดจํานวน 9 
คน ประชาชนอาชีพลูกจางท่ัวไป/รับจางทั่วไปเลือกปจจัยไดผลตอบแทนแนนอนจํานวน 7 คน 
ปจจัยเพื่อเปนหลักประกันใหตนเองและครอบครัวมากท่ีสุดจํานวน 7 คนและประชาชนอาชีพธุรกิจ
สวนตัว/คาขายเลือกปจจัยเพื่อเปนหลักประกันใหตนเองและครอบครัวมากท่ีสุดจํานวน 70  

5. ระดับความพึงพอใจตอการออมประเภทตาง ๆ โดยจําแนกตามอาชีพ 
5.1 ระดับความพึงพอใจตอการออมกับธนาคาร พบวาระดับความพึงพอใจมากเปนจํานวน

มากท่ีสุด มีประชาชนอาชีพเกษตรกรมีจํานวน 6 คน ประชาชนอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจํานวน 
112 คน ประชาชนอาชีพลูกจางท่ัวไป/รับจางท่ัวไปจํานวน 21 คนและระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด
เปนจํานวนมากที่สุด มีประชาชนอาชีพขาราชการจํานวน 36 คน ประชาชนอาชีพพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 9 คน ประชาชนอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขายจํานวน 44 คน  

5.2 ระดับความพึงพอใจตอการออมกับบริษัทประกันชีวิต ประชาชนอาชีพเกษตรกรมี
ระดับความพึงพอใจมากเปนจํานวนมากท่ีสุด 4 คน สวนระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดเปนจํานวนมาก
ท่ีสุดมีประชาชนอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจํานวน 124 คน ประชาชนอาชีพขาราชการจํานวน 21 
คน ประชาชนอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจจํานวน 9 คน ประชาชนอาชีพรับจางท่ัวไป/ลูกจางท่ัวไป 
จํานวน 6 คนและประชาชนอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขายจํานวน 26 คน  

5.3 ระดับความพึงพอใจตอการออมกับกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ซ่ึงระดับความพึงพอใจ
มากท่ีสุดเปนจํานวนมากท่ีสุด มีประชาชนอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจํานวน 46 คน ประชาชน
อาชีพขาราชการจํานวน 1 คน และประชาชนอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขายจํานวน 1 คน สวนระดับ
ความพึงพอใจมากเปนจํานวนมากท่ีสุด มีประชาชนอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจจํานวน 2 คน และ
ประชาชนอาชีพลูกจางท่ัวไป/รับจางท่ัวไปจํานวน 1 คน  

5.4 ระดับความพึงพอใจในการลงทุนสินทรัพยหรือหลักทรัพยทางการเงิน ซ่ึงระดับความ
พึงพอใจมากท่ีสุดเปนจํานวนมากท่ีสุด มีประชาชนอาชีพเกษตรกรจํานวน 5 คน ประชาชนอาชีพ
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พนักงานบริษัทเอกชนจํานวน 88 คน ประชาชนอาชีพขาราชการจํานวน 17 คน ประชาชนอาชีพ
พนักงานรัฐวิสาหกิจจํานวน 8 คนและประชาชนอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขายจํานวน 25 คน สวน 
ประชาชนอาชีพลูกจางท่ัวไป/รับจางท่ัวไปมีระดับความพึงพอใจมากเปนจํานวนมากท่ีสุดจํานวน 5 
คน  

5.5 ระดับความพึงพอใจตอการออมเงินกับสหกรณออมทรัพยและสถาบันการเงินอ่ืนๆ ซ่ึง
ทุก ๆ อาชีพมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดเปนจํานวนมากท่ีสุด ไดแกประชาชนอาชีพเกษตรกร
จํานวน 5 คน ประชาชนอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 48 คน ประชาชนอาชีพขาราชการ
จํานวน 21 คน ประชาชนอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจจํานวน 6 คน ประชาชนอาชีพลูกจางท่ัวไป/ 
รับจางท่ัวไป จํานวน 9 คนและอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขายจํานวน 18 คน  

 

5.2 ขอเสนอแนะ 
1. จากรูปแบบการออมประเภทตาง ๆ พบวาทุกกลุมอาชีพของประชาชนในอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหมจะเลือกการออมรูปแบบการออมเงินไวกับธนาคารพาณิชยมากท่ีสุด นั่นก็แสดงให
เห็นวาประชาชนสวนใหญมีความเช่ือถือและม่ันใจในคุณภาพ ศักยภาพของธนาคารพาณิชยและมี
ความพึงพอใจในเร่ืองของการใหบริการของพนักงาน มีความเชื่อมั่นตอธนาคารพาณิชยวาจะมี
อัตราผลตอบแทนท่ีเหมาะสม ดังนั้นรัฐบาลควรมีการเขามาชวยคํ้าประกันเงินฝากรวมถึงการวาง
นโยบายของอัตราดอกเบ้ียท่ีเหมาะสมกับลูกคา เพื่อเปนส่ิงจูงใจใหประชาชนนําเงินมาออมกับ
ธนาคารพาณิชยมากยิ่งข้ึน 
  2. จากรูปแบบการออมจะพบวา ทุกกลุมอาชีพจะใหความสําคัญในเร่ืองของการออมใน
รูปแบบประกันชีวิตเพิ่มมากข้ึน แสดงวาประชาชนมีการคํานึงถึงการประกันความเส่ียงในชีวิตมาก
ข้ึน ตลอดจนถึงมีการวางแผนสําหรับการดํารงชีพในอนาคต ดังนั้นรัฐบาลควรจะใหความสําคัญ
เกี่ยวกับธุรกิจประกันชีวิตเพิ่มมากข้ึน เพื่อเปนหลักประกันท่ีม่ันคงใหแกประชาชนไดในอนาคต 
  3. ประชาชนทุกกลุมอาชีพ มีการออมในสินทรัพยประเภททองคํามากข้ึนอันเนื่องมาจาก
ทองคําเปนสินทรัพยท่ีมีความเส่ียงนอย สภาพคลองสูง สามารถแลกเปล่ียนเปนเงินสดไดงาย ดังนั้น 
หากมีความเปนไปไดใหหนวยงานของรัฐเขามามีบทบาทในเรื่องของการควบคุมราคาทองคําให
มากยิ่งข้ึน 
  4. การลงทุนในกองทุนเพื่อการเล้ียงชีพ  สวนใหญจะเปนประชาชนอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชนซ่ึงจะไดรับการประชาสัมพันธขอมูลภายในหนวยงานท่ีสังกัดอยู ดังนั้นหากทุก
หนวยงานตองการใหพนักงานหรือลูกจางมีการลงทุนในกองทุนเพื่อการเล้ียงชีพ ควรจะใหการ
ประชาสัมพันธรวมถึงการใหความรูเกี่ยวกับกองทุนใหมากยิ่งข้ึนเพื่อใหไดทราบถึงประโยชนของ
ผลตอบแทนท่ีไดรับและการลงทุนท่ีมีความเส่ียงนอย เม่ือเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น 




