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บทคดัยอ่ 

 การวิจยัเรืองนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาทศันคติดา้นการออมเงินเพือการเตรียมตวัเกษียณอายขุองผูมี้

เงินไดใ้นเขตกรุงเทพและปริมณฑล จาํนวน  คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มูลดว้ยสถิติไดแ้ก่ ค่าความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์

การถดถอยพหุ (multiple regression analysis) 

 ผลการศึกษาทวัไป พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง -  ปี 

สถานภาพโสด การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี อยู่ในระดบัตาํแหน่งพนกังาน ส่วนใหญ่เป็นพนกังาน

บริษทัเอกชน อายงุาน ระหว่าง  – 3 ปี รายไดต้่อเดือนระหวา่ง 15,001- 30,000 บาท สมาชิกในครอบครัวที

ตอ้งดูแล  – 2 คน หนีสินทีตอ้งชาํระต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง ,  – 10,000 บาทต่อเดือน สดัส่วนหนีสินต่อ

รายได ้ อยูร่ะหวา่ง 1% - 10% ของรายได ้ และส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ในการลงทุน ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดทีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัมากทีสุด คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ และปัจจยัดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย และใหค้วามสาํคญัมาก กบัปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคคลกร ปัจจยั

ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยัดา้นกระบวนการ  

 ผลการทดสอบสมมติฐานทางดา้นประชากรศาสตร์พบวา่พบวา่ เพศ อาย ุ สถานะภาพ ระดบั

ตาํแหน่งงาน อาชีพ อายงุาน รายไดต่้อเดือน สมาชิกในครอบครัวทีตอ้งดูแล หนีสินทีตอ้งชาํระต่อเดือน 

สดัส่วนหนีสินต่อรายได ้ และประสบการณ์การลงทุน มีผลต่อการตดัสินใจออมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

และผลการทดสอบพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการออมเงิน ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และปัจจยัดา้นบุคลากร 

 

 

 

 



Abstract 

 This research  was to study the attitudes of saving money for retirement preparation of 400 

income persons in Bangkok and Perimeter  by using questionnaires as a tool to collect data. Data were 

analyzed using statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation. And multiple regression 

analysis 

 The results of the general study showed that most respondents were female, aged between 31-40 

years, single status, education was at the bachelor's degree level. In the position of staff Most of them are 

company employees, working experience between 0 - 3 years, income between 15,001- 30,000 baht, 

family members see is 1 - 2 people. Liabilities per month are between 5,000 - 10,000 baht. Debt to Income 

ratio is between 1% - 10% and most have no investment experience. Marketing mix factors that the most 

important sample groups are product factors And Place factors is very important With the Price factor 

Promotion factors People factors Physical And Process factors 

 The results of the demographic hypothesis test showed that gender, age, status, job position, 

occupation, working experience, income Family members  Liabilities payable per month Debt to income 

ratio And investment experience Had a significant effect on saving decisions And the test results showed 

that Marketing mix factors affecting money saving,  product  Price Place and People 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทนาํ 

 ปัจจุบนัประเทศไทยเขา้สู่สงัคมผูสู้งอาย ุ หรือ Aging Society ไปเรียบร้อยแลว้ ยิงไปกว่านนั

สาํนกังานสถิติแห่งชาติคาดการณ์ไวว้า่ ไทยจะเป็นสงัคมประชากรผูสู้งวยัโดยสมบูรณ์ภายในปี  จาก

การมีประชากรอาย ุ  ปีขึนไปเกิน % ของประเทศ เด็กมีจาํนวนนอ้ยกวา่ ผูสู้งอาย ุ สถานการณ์นีเป็นผล

มาจากสภาวะเจริญพนัธุ์ลดลง ขณะทีมนุษยมี์อายยุืนยาวขึน จากความกา้วหนา้ทางการแพทยแ์ละเทคโนโลยี 

ซึงส่งผลใหก้ารออมและความมงัคงัของประเทศลดลง เนืองจากตอ้งรับภาระดา้นค่าใชจ่้ายสาธารณสุขและ

การดูแลผูสู้งอายมุากขึน จึงอาจเป็นปัญหาต่อประเทศไทยในอนาคตทีคนในประเทศรวมทงัหน่วยงานที

เกียวขอ้งไมค่วรมองขา้ม  

 ดงันนัสิงทีเป็นห่วงสาํหรับผูสู้งอายุทีจะเกิดขึนในอนาคต คือ รายไดที้จะยงัชีพทีไม่สามารถทาํงาน

หาเงินเพือใช้จ่ายในชีวติประจาํวนั ตลอดจนสุขภาพทีเริมทดถอยและตอ้งมีค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจาํนวนมาก

การออม เป็นปัจจยักาํหนดความมนัคงทางการเงินในอนาคตได ้ ถา้เรามีการออมเงินอย่างต่อเนืองจะช่วยให้

มีทุนชีวิตในช่วงทีเกิดปัญหาหรือเกิดความสนัสะเทือนทางฐานะทางการเงิน มีทางเลือกในการใชชี้วิตมาก

ขึน ทงัในดา้นการจดัหาปัจจยัสีในการดารงชีวิต การรักษาพยาบาล การดูแลสมาชิกในครอบครัว และการใช้

ชีวิตหลงัเกษียณ การออมจึงเป็นพฤติกรรมทีสาํคญัทงัในระดบัประเทศและในระดบับุคคลโดยเฉพาะอยา่ง

ยิงสาํหรับผูสู้งอาย ุการออมทาํใหผู้สู้งอายมีุคุณภาพชีวิตทีดีไดห้ลงัจากเกษียณ มีความมนัคงในการดารงชีวิต

ในสังคมไดด้ว้ยตนเอง มีเงินใชใ้นยามฉุกเฉินโดยไม่ตอ้งพึงพาเงินค่าใชจ่้ายจากลูกหลาน ในระดบัประเทศ

การออมช่วยแบ่งเบาภาระรัฐบาลในการดูแลช่วยเหลือผูสู้งอายุโดยเฉพาะประเทศไทยทีมีการเปลียนแปลง

โครงสร้างประชากรไปสู่การเป็นสังคมผูสู้งอายอุยา่งรวดเร็ว 

 

 

 

 

 

 

 

คาํสาํคญั การออมเงิน,ปัจจยัการออม,ปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจออม,พฤติกรรมการออม 



วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพอืศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูมี้เงินไดใ้นเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

2. เพือศึกษาระดับความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดต่อการออมเงินเพือการเตรียมตัว

เกษยีณอายขุองผูมี้เงินไดใ้นเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

3. เพือศึกษาระดบัการตดัสินใจออมเงินเพือการเตรียมตวัเกษียณอายุของผูมี้เงินไดใ้นเขตกรุงเทพ

และปริมณฑล 

4. เพือศึกษาการตัดสินใจการออมเงินเพือการเตรียมตัวเกษียณ อายุ จําแนกตาม ลักษณ ะ

ประชากรศาสตร์ ของผูมี้เงินไดใ้นเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

5. เพือศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมทางการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นสภาพแวดลอ้มทีจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ 

ดา้นกระบวนการ ทีมีต่อ การตดัสินใจออมเงินเพือการเตรียมตวัเพือวยัเกษียณอาย ุ

 

สมมุติฐานของการวิจยั 

ผูส้มมุติฐานที 1  ผูมี้เงินไดใ้นเขตกรุงเทพและปริมณฑล ชายและหญิง มีการออมเพือวยัเกษียณอายุ

ต่างกนั 

สมมุติฐานที 2  ผูมี้เงินไดใ้นเขตกรุงเทพและปริมณฑล ทีมีอายตุ่างกนั มีการออมเพือวยั

เกษียณอายตุ่างกนั 

สมมุติฐานที 3  ผูมี้เงินไดใ้นเขตกรุงเทพและปริมณฑล ทีมีสถานะภาพต่างกนั มีการออมเพือวยั

เกษียณอายตุ่างกนั 

สมมุติฐานที 4  ผูมี้เงินไดใ้นเขตกรุงเทพและปริมณฑล ทีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีการออมเพือ

วยัเกษียณอายุต่างกนั 

สมมุติฐานที 5  ผูมี้เงินไดใ้นเขตกรุงเทพและปริมณฑล ทีมีตาํแหน่งงานต่างกนั มีการออมเพอืวยั

เกษียณอายตุ่างกนั 

สมมุติฐานที 6  ผูมี้เงินไดใ้นเขตกรุงเทพและปริมณฑล ทีมีอาชีพต่างกนั มีการออมเพือวยั

เกษียณอายตุ่างกนั 

สมมุติฐานที 7  ผูมี้เงินไดใ้นเขตกรุงเทพและปริมณฑล ทีมีอายุงานต่างกนั มีการออมเพือวยั

เกษียณอายตุ่างกนั 



สมมุติฐานที 8  ผูมี้เงินไดใ้นเขตกรุงเทพและปริมณฑล ทีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีการออมเพือ

วยัเกษียณอายุต่างกนั 

สมมุติฐานที 9  ผูมี้เงินไดใ้นเขตกรุงเทพและปริมณฑล ทีมีสมาชิกในครอบครัวทีตอ้งดูแลต่างกนั 

มีการออมเพอืวยัเกษียณอายตุ่างกนั 

สมมุติฐานที 10 ผูมี้เงินไดใ้นเขตกรุงเทพและปริมณฑล ทีมีหนีสินทีตอ้งชาํระในแต่ละเดือนต่างกนั 

มีการออมเพอืวยัเกษียณอายตุ่างกนั 

สมมุติฐานที 11 ผูมี้เงินไดใ้นเขตกรุงเทพและปริมณฑล ทีมีสดัส่วนหนีสินทีตอ้งชาํระแต่ละเดือน

เทียบกบัรายไดร้ายเดือนต่างกนั มีการออมเพือวยัเกษียณอายตุ่างกนั 

สมมุติฐานที 12 ผูมี้เงินไดใ้นเขตกรุงเทพและปริมณฑล ทีมีประสบการณก์ารลงทุนต่างกนั มีการ

ออมเพือวยัเกษียณอายตุ่างกนั 

สมมุติฐานที 13 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑส่์งผลต่อการออมเงินเพือเกษียณอายขุองผู ้

มีเงินไดใ้นเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

สมมุติฐานที 14 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาส่งผลต่อการออมเงินเพือเกษียณอายขุองผูมี้เงิน

ไดใ้นเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

สมมุติฐานที 15 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายส่งผลต่อการออมเงินเพือ

เกษียณอายขุองผูมี้เงินไดใ้นเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

สมมุติฐานที 16 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการออมเงินเพือ

เกษียณอายขุองผูมี้เงินไดใ้นเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

สมมุติฐานที 17 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคคลากรส่งผลต่อการออมเงินเพือเกษียณอายขุองผู ้

มีเงินไดใ้นเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

สมมุติฐานที 18 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นสภาพแวดลอ้มสถานทีจาํหน่ายผลิตภณัฑส่์งผลต่อ

การออมเงินเพือเกษียณอายขุองผูมี้เงินไดใ้นเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

สมมุติฐานที 19 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการส่งผลต่อการออมเงินเพือเกษียณอายุ

ของผูมี้เงินไดใ้นเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

 



ขอบเขตการวิจยั 

 ประชากรทีใชใ้นการวิจยัครังนี คือ ผูมี้เงินไดใ้นเขตกรุงเทพและปริมณฑล จาํนวน 400 คน (ขอ้มูล 

ณ เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562) 

กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยั คือ ผูมี้เงินไดใ้นเขตกรุงเทพและปริมณฑล จาํนวน 400 คน ในการ

กาํหนดขนาด กลุ่มตวัอยา่งผูวิ้จยัใชห้ลกัารคาํนวณใชสู้ตร Yamane (กฤษดา ตงัชยัศกัดิ, 2559,หนา้ 184) 

ระยะเวลาทีศึกษา มีนาคม 2562 - มิถุนายน 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรอบแนวคิดการวิจยั 

             ตวัแปรต้น                  ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 

1.เพศ 

2.อาย ุ

3.สถานะภาพ 

4.ระดบัการศึกษา 

5.ตาํแหน่งงาน 

6.อาชีพ 

7.อายงุาน 

8.รายไดต่้อเดือน 

9.สมาชิกในครอบครัวทีตอ้งดูแล 

10.หนีสินทีตอ้งชาํระในแต่ละเดือน 

11.สดัส่วนหนีสินทีตอ้งชาํระแต่ละ

เดือนเทียบกบัรายไดร้ายเดือน 

12.ประสบการณ์การออม 

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 

1.ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

2.ปัจจยัดา้นราคา 

3.ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

4.ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

5.ปัจจยัดา้นบุคคล 

6.ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มสถานที

จาํหน่ายผลิตภณัฑ ์

7.ปัจจยัดา้นกระบวนการ 

 

 

 

 

 

 

การออม 

เงนิเพือการเตรียมตัวเกษียณอายุ 

 

 

 

 

 

 



เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 

ส่วนที  ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที  แบบสอบถามเกียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ส่วนที  ความสนใจในการออมเงิน 

 

สถิติทีใชใ้นการวจิยั 

 การศึกษาครังนี ไดใ้ชส้ถิติเพือการวิเคราะห์ขอ้มูล แบ่งเป็น  ประเภท คือ 

1. ขอ้มลูทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งใชก้ารวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (descriptive 

statistics analysis) ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลของแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติ ค่าร้อยละ (percentage) 

, ค่าเฉลีย (mean) , ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

2. การทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปร โดยใชวิ้ธีการวเิคราะห์การ

ถดถอยพหุ (multiple regression analysis) เปรียบเทียบความแตกต่างโดยการวิเคราะหค์วาม

แปรปรวน 

 

สรุปอภิปรายและขอ้เสนอแนะ 

1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุ

ระหวา่ง 31-40 ปี สถานภาพโสด การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี อยู่ในระดบัตาํแหน่งพนกังาน ส่วนใหญ่

เป็นพนกังานบริษทัเอกชน อายุงาน ระหวา่ง 0 – 3 ปี รายไดต้่อเดือนระหว่าง 15,001- 30,000 บาท สมาชิก

ในครอบครัวทีตอ้งดูและ 1 – 2 คน หนีสินทีตอ้งชาํระต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน 

สดัส่วนหนีสินต่อรายได ้อยูร่ะหวา่ง 1% - 10% ของรายได ้และส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ในการลงทุน 

2. ผลการวิเคราะห์ความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทีมีผลต่อการออมเงินเพือ

วยัเกษียณอายขุองผูม้ีเงินไดใ้นเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบวา่กลุ่มตวัอย่างใหร้ะดบัความสาํคญัมากทีสุด 

คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และใหค้วามสาํคญัมาก กบัปัจจยัดา้นราคา 

ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคคลกร ปัจจยัดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ และ

ปัจจยัดา้นกระบวนการ 



3. การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ทีส่งผลต่อการออมเงินเพือวยัเกษียณอายุ อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  มี 11 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นเพศ ปัจจยัดา้นอาย ุ ปัจจยัดา้นระดบัตาํแหน่งงาน 

ปัจจยัดา้นอาชีพ ปัจจยัดา้นอายุงาน ปัจจยัดา้นรายไดต้่อเดือน ปัจจยัดา้นสมาชิกในครอบครัวทีตอ้งดูแล 

ปัจจยัดา้นหนีสินทีตอ้งชาํระต่อเดือน ปัจจยัดา้นสดัส่วนหนีสินต่อรายได ้ และปัจจยัดา้นประสบการณ์การ

ลงทุน 

4. การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดทีส่งผลตอ่การออมเงินเพือวยัเกษียณอยุ อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  มี  ปัจจยัคือ  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย และปัจจยัดา้นบุคลากร  

 

อภิปรายผล 

 การออมเงินเพือการเตรียมตวัเกษียณอายุของผูมี้เงินไดใ้นเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบวา่ กลุ่ม

ตวัอยา่งมีการออมเงินเพือวยัเกษียณแตกต่างกนั เช่น ปัจจยัดา้นเพศ ปัจจยัดา้นอาย ุ ปัจจยัดา้นระดบัตาํแหน่ง

งาน ปัจจยัดา้นอาชีพ ปัจจยัดา้นอายงุาน ปัจจยัดา้นรายไดต่้อเดือน ปัจจยัดา้นสมาชิกในครอบครัวทีตอ้งดูแล 

ปัจจยัดา้นหนีสินทีตอ้งชาํระต่อเดือน ปัจจยัดา้นสดัส่วนหนีสินต่อรายได ้ และปัจจยัดา้นประสบการณ์การ

ลงทุน ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั  เปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของพนกังานบริษทัเอกชนและขา้ราชการ

ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีพบวา่กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ อาย ุ สภานะภาพ ระดบั

การศึกษา จาํนวนสมาชิกในครอบครัวทีตอ้งดูแล รายไดต่้อเดือน รายจ่ายต่อเดือน (ซึงเทียบเคียงไดก้บั 

หนีสินทีตอ้งชาํระต่อเดือน)  

 ผลการวิเคราะห์ความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทีมีผลตอ่การออมเงินเพือวยั

เกษียณอายขุองผูมี้เงินไดใ้นเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการออมเงิน

ของกลุ่มตวัอยา่ง อยา่งมีนยัสาํคญั ดงันี  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย และปัจจยัดา้นบุคลากร ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินของ

กลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าส่วนประสมทางการตลาด มีความสอดคลอ้งในดา้นส่วน

ประสมทางการตลาดกบังานวิจยัค่อนขา้งมาก 

 

 

 



ขอ้เสนอแนะ 

1. ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท์าํใหผู้มี้เงินได้

สนใจออมเงินเพือวยัเกษียณ ดงันีควรเนน้ ผลิตภณัฑใ์หมี้ความน่าเชือถือ มีสภาพคล่องทีดี 

2. ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ปัจจยัดา้นราคาทาํใหผู้มี้เงินไดส้นใจ

ออมเงินเพือวยัเกษียณ ดงันีควรเนน้ ผลิตภณัฑที์ใหผ้ลตอบแทนสูง ราคาหลายหลาย สามารถเลือกซือได้

ตามงบประมาณ 

3. ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายทาํให้

ผูมี้เงินไดส้นใจออมเงินเพือวยัเกษียณ ดงันีควรเนน้ ผลิตภณัฑม์ีความสะดวกใหก้ารซือ-ขาย เนน้ App ซือ

ขายในโทรศพัทม์ือถือ หรือ website   

4. ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ปัจจยัดา้นบุคคลากรทาํใหผู้มี้เงินได้

สนใจออมเงินเพือวยัเกษียณ ดงันีควรเนน้ การอบรมพนกังานใหม้ีความรู้เกียวกบัผลิตภณัฑ ์ เพือรองรับ

ลูกคา้ทีจะ Walk-in เขา้มาสอบถามขอ้มูลกบัพนกังาน  

5. การศึกษาในครังนีเลือกศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์แค่บางปัจจยับางปัจจยัเท่านนั ดงันนั

การศึกษาครังต่อไป จึงควรมีการศึกษาตวัแปรอิสระหรือปัจจยัตวัอืน  ๆ ทีอาจจะมีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการออม เช่น อตัราการว่างงาน สภาพภูมิศาสตร์หรือเขตทีอยูอ่าศยั อตัราภาษี ตน้ทุนค่าเสียโอกาส

ในการออม เป็นตน้ 

6. การศึกษาครังต่อไปควรมีการศึกษากลุ่มตวัอย่างทีมีความแตกต่างดา้นประชากรทวัไป

มากกวา่นี เพือทีผลการศึกษานนัอาจจะแสดงใหเ้ห็นถึงปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการออมเงินของประชาชน

จงัหวดัอืน ๆ เพิมเติม  
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