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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัเร่ือง การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอายุมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 
1) ความรู้ ความเข้าใจ และการรับรู้ท่ีมีต่อการวางแผนทางการเงินเม่ือยามเกษียณอายุของครู
โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 2) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินเม่ือยามเกษียณอายุ 
ของครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร รวมทั้งเรียงล าดบัความส าคญัของปัจจยั     3) คน้หารูปแบบ
การวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมกบัครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร ก่อนวยัเกษียณอายุ   โดย
ศึกษาเฉพาะครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  ระดบัต าแหน่ง ครูปฏิบติัการ(คศ.1)และครูช านาญ
การ(คศ.2)  จ  านวนตวัอยา่งทั้งหมด 534 ตวัอยา่ง จาก 49 เขต  436 โรงเรียน ดว้ยวิธีสุ่มตวัอยา่งแบบ
ง่าย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามท่ีผ่านการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ และ
ทดสอบความน่าเช่ือถือทางสถิติแลว้  ขอ้มูลท่ีเก็บไดคิ้ดเป็นร้อยละ 100 จากจ านวนตวัอยา่งทั้งหมด  
สถิติท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบสอง
ทางการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุ  

การวิจัยคร้ังน้ีได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไว้ 3 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยด้าน
คุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน ระดับต าแหน่งงาน 
สถานภาพของครอบครัว ขนาดครอบครัว และอาชีพคู่สมรส 2) ปัจจยัด้านรูปแบบการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณประกอบดว้ย  การลงทุนในเงินฝาก หุ้นทุน หุ้นสหกรณ์ กองทุน
รวม พนัธบตัรรัฐบาล หุน้กู ้การท าประกนั และการลงทุนแบบอ่ืนๆ 3) ปัจจยัดา้นความพร้อมในการ
เตรียมตวัเพื่อวยัเกษียณ ประกอบ ดว้ย การมีความรู้ในการวางแผนเพื่อวยัเกษียณ การเตรียมตวั
วางแผนเพื่อวยัเกษียณ การมีรายไดเ้พียงพอในการวางแผนเพื่อว ัยเกษียณ และความตอ้งการความรู้
เพิ่มเติมในการวางแผนเพื่อวยัเกษียณ  
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ผลการวิจยัดว้ยสถิติเชิงพรรณนา พบว่าปัจจยัด้านคุณลกัษณะกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง  ระดบัต าแหน่งครูช านาญการ(คศ.2)  มีครอบครัวแล้ว ขนาดครอบครัว 3-5 คน คู่
สมรสรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  ปัจจยัดา้นรูปแบบการออม พบวา่ รูปแบบการออมท่ีส าคญั
คือ เงินบ าเหน็จเงินบ านาญเล้ียงชีพขา้ราชการ(กบข) การลงทุนในเงินฝากธนาคาร การลงทุนหุ้น
สหกรณ์ ปัจจยัดา้นความพร้อมพบวา่ ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการวางแผนทาง
การเงินเม่ือยามเกษียณอายมีุการรับรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร ทางดา้นการเงิน เศรษฐกิจ การเมือง การตลาด
และการลงทุนเป็นประจ า   

นอกจากน้ีผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินเม่ือยาม
เกษียณอาย ุของครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  ถา้เรียงล าดบัความส าคญัของปัจจยัจากมากไป
หาน้อย 5 อนัดบัแรกไดแ้ก่  รายไดป้ระจ า  สถานภาพของครอบครัว  ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน  เงิน
บ าเหน็จบ านาญเล้ียงชีพขา้ราชการ  และอายงุาน 

ส าหรับผลการวิจยัด้วยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
รูปแบบการวางแผนการเงินส าหรับครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครกบัการวางแผนทาง
การเงินเม่ือยามเกษียณ  พบว่ารูปแบบท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติของขา้ราชการครูในโรงเรียนสังกดั
กรุงเทพมหานคร  ระดบัต าแหน่ง ครูปฏิบติัการ(คศ.1) และครูช านาญการ(คศ.2)   เป็นไปตามกรอบ
การวิจยัท่ีก าหนด ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 90 % โดย ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล คือ เพศ อาย ุ
และสถานภาพสมรส ท่ีมีนยัส าคญั  ปัจจยัรูปแบบการวางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณ คือ การ
ลงทุนกองทุนรวม และพนัธบตัรรัฐบาล ท่ีมีนยัส าคญั  ปัจจยัความพร้อมในการเตรียมตวัเพื่อวยั
เกษียณท่ีมีนยัส าคญั  คือ การมีรายไดเ้พียงพอ และตอ้งการมีความรู้ดา้นการวางแผนทางการเงินเพื่อ
เกษียณอยา่งเพียงพอ   

ผลการวิจัยพบข้อเสนอแนะ จากแบบสอบถามของผู ้ตอบแบบสอบถามได้ให้
ความส าคญักบัการวางแผนทางการเงินเพื่อให้สามารถด ารงชีวิตหลงัเกษียณอายุไดอ้ยา่งมีความสุข  
ช้ีให้เห็นวา่ปัจจุบนัการวางแผนการเงินส่วนบุคคลมีบทบาทส าคญัในการด ารงชีพของบุคคล  และ
ไดรั้บความสนใจจากบุคคลในการหาความรู้เพื่อการเตรียมพร้อมส าหรับตนเองมากข้ึนกวา่เดิมเม่ือ
เทียบกบังานวจิยัในอดีต 
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ABSTRACT 

 
      This research investigates : (1) the Bangkok Metropolitan Administration teachers’ 
knowledge, understanding, and their perceptions of financial planning for retirement. (2) the 
factors effecting retirement financial planning of the teachers under the Bangkok Metropolitan 
Administration and the priority of those factors. (3) the pre-retirement financial plans suitable for 
the operational-level (level 1) and professional level (level 2) teachers under the Bangkok 
Metropolitan Administration. 534 samples were randomly selected from 436 schools of 49 
districts in Bangkok. The instruments used to collect data were the questionnaires validated by the 
experts. They were examined to yield satisfactory reliability. 100 percent of all samples were 
obtained. The statistics used in this research include descriptive statistics and Inferential statistics. 
Two statistical tests, Chi-Square analysis and multiple linear regression analysis were employed. 
     The research framework entails three factors. (1) the first factor involves the 
samples’ personal characteristics, including gender, age, education level, age, job level, family 
status and size, and spouse’s career. (2) the second involves the forms of personal financial 
planning for retirement, which includes investment in equity shares, bank deposits, mutual funds, 
bonds, government bonds, cooperative insurance and other investments. (3) the third involves the 
samples’ preparation for retirement, including: 3.1) their knowledge of retirement planning. 3.2) 
their preparation for retirement planning. 3.3) their having adequate income for retirement 
planning. 3.4) their need to seek further knowledge on retirement planning. 
  Key findings are the following: Based on the  descriptive statistics, most samples 
were female in the professional level 2 (also Known as Kor Sor 2 in Thai) who were married with 

DPU



ง 
 

the family size of 3-5 per a family. Their spouses were government officials and state employees. 
With regard to their savings, it was found that the most frequently cited saving forms were returns 
from the Government Pension Fund (GPF) in terms of retirement pension funds (lump sum) and 
monthly pension funds,  officials mutual funds, investment in bank deposits, and co-operative 
shares. As far as their preparation is concerned, it was found that the factors considered important 
were  those that would affect their retirement financial planning. They cited the need to be 
regularly informed with the following: financial information and knowledge, information 
knowledge related to the economy, the politics, marketing, and  investing. 
      In addition, the findings reveal that the factors affecting the retirement financial 
planning of the school teachers under the jurisdiction of the Bangkok Metropolitan 
Administration are their : (1) income, socioeconomic status, position, pension, and job tenure, 
respectively.  
     The multiple regression analysis was performed to study the factors determining the 
school teachers’ retirement planning. The key findings were: (1) The personal factors found to 
have significant effects on the teachers’ retirement planning were their genders, age levels, and 
their marital status. The level of significance was 0.01. (90% level of confidence).  (2) The factors 
under the financial planning models found to be significant were: the  investment in mutual funds 
and government bonds. The factors significantly affecting their preparation for retirement are 1) 
having adequate income and 2) their need to have adequate knowledge and understanding of 
retirement financial planning. 
     The research also reports some suggestions from the questionnaires. Most 
respondents  consider retirement financial planning important as it would enable them to live a 
happy retirement life. This indicates that personal financial planning plays an important role in 
the wellbeing and livelihood of an individual. It is noted that, compared with previous studies, 
this study reveals that retirement financial planning  has received greater attention than  before. 
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กติตกิรรมประกาศ 
 

งานวิจัยเล่มน้ีเกิดข้ึนได้เน่ืองจากผูว้ิจ ัยได้รับการสนับสนุนจาก รองศาสตราจารย ์      
ดร.อุปถัมภ์  สายแสงจนัทร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์ ซ่ึงเป็นผูจุ้ด
ประกายใหผู้ว้จิยัเกิดแรงจูงใจท่ีจะท างานวจิยัเล่มน้ีใหบ้รรลุผลส าเร็จ  รวมทั้งกรุณาให้ขอ้เสนอแนะ
ประเด็นท่ีน่าสนใจและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท าวจิยั  ขอขอบพระคุณมา  ณ  ท่ีน้ี 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.สมบรูณ์วลัย ์สัตยารักษว์ิทย ์ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ  ดร.เกียรติอนนัต์  ลว้นแกว้ ผูอ้  านวยการศูนยว์ิจยั ท่ีไดใ้ห้โอกาสผูว้ิจยัไดท้  างานวิจัย
เล่มน้ี 

ขอขอบพระคุณ อาจารยเ์ข็มเพชร  เจริญรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะบริหารธุรกิจ  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พิรุณา  พลศิริ  อาจารยจ์นัทร์เพญ็ บุญฉาย  อาจารยป์ระจ าภาควิชาการเงิน 
อาจารย์นวพงค์   ตณัฑดิลก ผูช่้วยศาสตราจารย์ ยุวดี  ภู่ส าลี  อาจารย์ประจ าภาควิชาการตลาด  
อาจารย์ ดร.เอกพงศ์  กิตติสาร  อาจารย์ประจ าภาควิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  คณะ
บริหารธุรกิจ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ลีลา  เต้ียงสูงเนิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลยันานาชาติ  
ดร.จนัทร์พา ทดัภูธร อาจารยป์ระจ าสถาบนัภาษา ดร.กมลทิพย ์ อาร์ธอส ผูมี้ส่วนช่วยผลกัดนัให้
เกิดงานวจิยัเล่มน้ี  โดยใหค้  าปรึกษา  และเป็นก าลงัใจดว้ยดีเสมอมา  จนงานวิจยัเล่มน้ีเสร็จสมบรูณ์  
ขอขอบพระคุณมา  ณ  ท่ีน้ี 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์  ดร.ธนิดา จิตรน้อมรัตน์ ผู ้ช่วยศาสตราจารย ์      
ชนะใจ  เดชวทิยาพร  ดร.มล.กุณฑลรัตน์ ทววีงศ ์ อาจารยป์ระจ าภาควชิาการเงิน  คณะบริหารธุรกิจ 
และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ เชียง  เภาชิต อาจารยป์ระจ าคณะเศรษฐศาสตร์  เป็นอยา่งสูงท่ีสละเวลาให้
ค  าแนะน าในการประมวลผลและแนวคิดในการวิเคราะห์ขอ้มูลและเร่ืองอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ท าให้
งานวจิยัเล่มน้ีเสร็จสมบูรณ์  นอกจากน้ีขอขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านในคณะบริหารธุรกิจ  ท่ีให้
ความช่วยเหลือและใหก้ าลงัใจในการท างานวจิยัเล่มน้ีส าเร็จ 

ขอขอบพระคุณมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์ให้โอกาสและสนบัสนุนในงานวิจยัคร้ังน้ี  
เพื่อเป็นการพฒันาคณาจารยท์ั้งในดา้นวชิาการและเงินทุนในการท างานวจิยั 
      
 

          ผู้วจัิย 
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2.2  แนวคิด หลกัการ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อการเกษียณอายุ  18 
2.3  มูลค่าเงินตามเวลา 25 
2.4  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 26  

             สรุป                                                                                                                                    43 
บทที ่ 3  ระเบียบวธีิวจัิย 45 

3.1  ประชากร 45 
3.2  การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 47 
3.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 48 
3.4  การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 48  
3.5  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 49 
3.6  การประมวลผล 49 
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สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

3.7  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 49  
              สรุป 50 
บทที ่ 4  ผลการศึกษาวจัิยเชิงพรรณนา 51 
 ส่วนท่ี 1   คุณลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 51 
 ส่วนท่ี 2   การรับรู้ ความรู้ และความเขา้ใจ เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน 57 
 ส่วนท่ี 3   ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินเม่ือยามเกษียณอาย ุ 92 
 ส่วนท่ี 4   รายรับ รายจ่าย สินทรัพย ์หน้ีสิน การออมและการลงทุน 99 
             สรุป 105 
บทที ่5  ผลการศึกษาวจัิยเชิงอนุมาน 108 
 ส่วนท่ี 5  การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอายุ108  
 ส่วนท่ี 6  รูปแบบการวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมกบัครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  
  ก่อนวยัเกษียณอายุ 140 
            สรุป 153 
บทที ่6  สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 154 
 สรุปผลทีไ่ด้จากงานวจัิย 154  
 ส่วนท่ี 1  คุณลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 154  
 ส่วนท่ี 2  การรับรู้ ความรู้ และความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน 155 
 ส่วนท่ี 3   ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินเม่ือยามเกษียณอาย ุ 156 
 ส่วนท่ี 4   รายรับ รายจ่าย สินทรัพย ์หน้ีสิน การออม และการลงทุนของกลุ่มตวัอยา่ง 157 
 ส่วนท่ี 5   การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอาย ุ
               158 
 ส่วนท่ี 6  รูปแบบการวางแผนทางการเงินอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติของครูโรงเรียนสังกดั

กรุงเทพมหานครก่อนวยัเกษียณอาย ุ 159 
 อภิปรายผล 161 
 ส่วนท่ี 1  คุณลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 162  
 ส่วนท่ี 2  การรับรู้ ความรู้ และความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน 162 
 ส่วนท่ี 3   ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินเม่ือยามเกษียณอาย ุ 164 
 ส่วนท่ี 4   รายรับ รายจ่าย สินทรัพย ์หน้ีสิน การออม และการลงทุนของกลุ่มตวัอยา่ง 164 
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สารบัญ (ต่อ) 
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 ส่วนท่ี 5   การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอาย ุ
               165 
 ส่วนท่ี 6  รูปแบบการวางแผนทางการเงินอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติของครูโรงเรียนสังกดั

กรุงเทพมหานครก่อนวยัเกษียณอาย ุ 166 
            ขอ้เสนอแนะ 168 
 
บรรณานุกรม 170 
ภาคผนวก 176 
ภาคผนวก  ก       แบบสอบถามการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณ  
        (กรณีศึกษาเฉพาะครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร) 177 
ภาคผนวก  ข          ประวติัผูว้จิยั 183 
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สารบัญภาพ 
 หน้า 
ภาพท่ี 2.1  แสดงรายไดแ้ละรายจ่ายในแต่ละช่วงอาย ุ 17 
ภาพท่ี 2.2  ความสัมพนัธ์ระหวา่งช่วงอายแุละรายไดข้องบุคคล 18 
ภาพท่ี 2.3  แนวคิดการศึกษา 41 
ภาพท่ี 2.4 กรอบแนวคิดในการวจิยั 42 
ภาพท่ี 2.5  สมมุติฐานการวิจยั 43 
ภาพท่ี 6.1  รูปแบบการวางแผนทางการเงินส าหรับครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีมี

นยัส าคญัทางสถิติ 161 
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สารบัญตาราง 
 หน้า 
ตารางท่ี 1.1  แสดงเปรียบเทียบขอ้มูลสถิติจ านวนประชากรของประเทศไทยในปี พ.ศ.2551 – พ.ศ.

2553 2 
ตารางท่ี 2.1  ผลการวเิคราะห์งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในอดีต 34 
ตารางท่ี 3.1  แสดงรายละเอียดเก่ียวกบัการเก็บขอ้มูลการวิจยัเร่ือง การวางแผนการเงินส่วนบุคคล

เพื่อวยัเกษียณอาย ุของครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 45 
ตารางท่ี 4.1  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 53 
ตารางท่ี 4.2  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 53 
ตารางท่ี 4.3  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการศึกษา 54 
ตารางท่ี 4.4  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุงาน 54 
ตารางท่ี 4.5  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัต าแหน่ง 55 
ตารางท่ี 4.6  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพของครอบครัว 55 
ตารางท่ี 4.7  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามขนาดของครอบครัว 56 
ตารางท่ี 4.8  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพของคู่สมรส 56 
ตารางท่ี 4.9  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการท างานหลงัเกษียณอายุ 57 
ตารางท่ี 4.10  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการเตรียมตวัดา้นการเงินหลงั

เกษียณอาย ุ 58 
ตารางท่ี 4.11  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศกับการเตรียมตวัด้าน

การเงินหลงัเกษียณอายุ 59 
ตารางท่ี 4.12  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุกับการเตรียมตวัด้าน

การเงินหลงัเกษียณอายุ 59 
ตารางท่ี 4.13  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษากบัการเตรียม

ตวัดา้นการเงินหลงัเกษียณอายุ 60 
ตารางท่ี 4.14 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุงานกบัการเตรียมตวัดา้น

การเงินหลงัเกษียณอายุ 61 
ตารางท่ี 4.15  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัต าแหน่งงานกบัการ

เตรียมตวัดา้นการเงินหลงัเกษียณอายุ 62 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 หน้า 
ตารางท่ี 4.16  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพของครอบครัวกบั

การเตรียมตวัดา้นการเงินหลงัเกษียณอายุ 62 
ตารางท่ี 4.17  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามขนาดของครอบครัวกบัการ

เตรียมตวัดา้นการเงินหลงัเกษียณอายุ 63 
ตารางท่ี 4.18  จ านวนและร้อยละของผูส้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพของคู่สมรสกบัการ

เตรียมตวัดา้นการเงินหลงัเกษียณอายุ 64 
ตารางท่ี 4.19  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายไดภ้ายหลงัเกษียณพอเพียง

กบัรายจ่าย 65 
ตารางท่ี 4.20  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศกบัความพอเพียงของ

รายไดก้บัรายจ่ายหลงัเกษียณอาย ุ 66 
ตารางท่ี 4.21  จ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายกุบัความพอเพียงของรายไดก้บั

รายจ่ายหลงัเกษียณอายุ 67 
ตารางท่ี 4.22  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพของคู่สมรสกบัความ

พอเพียงของรายไดก้บัรายจ่ายหลงัเกษียณอาย ุ 68 
ตารางท่ี 4.23  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการคาดว่ารายได้ต่อเดือน

เท่าใดท่ีท าใหส้ามารถใชชี้วติอยูไ่ดอ้ยา่งสบายภายหลงัการเกษียณอาย ุ 69 
ตารางท่ี 4.24  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการมีรายได้จากแหล่งอ่ืน

ภายหลงัการเกษียณอายุ 69 
ตารางท่ี 4.25  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการแกปั้ญหารายไดไ้ม่พอกบั

ค่าใชจ่้าย 70 
ตารางท่ี 4.26  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการมีความรู้เก่ียวกับการ

วางแผนการเงิน 71 
ตารางท่ี 4.27  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศกบัความรู้เก่ียวกบัการ

วางแผนทางการเงิน 71 
ตารางท่ี 4.28  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุกบัความรู้เก่ียวกบัการ

วางแผนทางการเงิน 72 
ตารางท่ี 4.29  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการศึกษากบัความรู้เก่ียวกบั

การวางแผนทางการเงิน 73 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 หน้า 
ตารางท่ี 4.30  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุงานกบัความรู้เก่ียวกบัการ

วางแผนทางการเงิน 74 
ตารางท่ี 4.31  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัต าแหน่งงานกบัความรู้

เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน 75 
ตารางท่ี 4.32  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพของครอบครัวกบั

ความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน 75 
ตารางท่ี 4.33  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามขนาดของครอบครัวกบัความรู้

เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน 76 
ตารางท่ี 4.34  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการรับขอ้มูลข่าวสารเร่ืองการ

วางแผนทางการเงินทางส่ือ 77 
ตารางท่ี 4.35  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการติดตามข้อมูลข่าวสาร

ทางดา้นการเงิน เศรษฐกิจ การเมือง การตลาดและการลงทุน 78 
ตารางท่ี 4.36  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเร่ืองท่ีติดตามข่าวสารเก่ียวกบั

การลงทุนในรอบ 3-6 เดือน 79 
ตารางท่ี 4.37  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามวิธีการวางแผนทางการเงินไว้

ใชจ่้ายยามเกษียณอายโุดยการออมและลงทุน 80 
ตารางท่ี 4.38  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความตอ้งการความรู้เพิ่มเติม

เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอาย ุ 81 
ตารางท่ี 4.39  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุกบัความตอ้งการความรู้

เพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอายุ 81 
ตารางท่ี 4.40  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษากบัความรู้

เพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอายุ 82 
ตารางท่ี 4.41  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุงานกับความตอ้งการ

ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอาย ุ 83 
ตารางท่ี 4.42  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับต าแหน่งกับความ

ตอ้งการความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอาย ุ 83 
ตารางท่ี 4.43  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพของครอบครัวกบั

ความตอ้งการความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอาย ุ 84 

DPU



ฐ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 หน้า 
ตารางท่ี 4.44  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามขนาดของครอบครัวกบัความ

ตอ้งการความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอาย ุ 85 
ตารางท่ี 4.45  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการคาดอายุขยักบัการเตรียม

ตวัดา้นการเงิน 86 
ตารางท่ี 4.46  จ านวนของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการคาดอายุขยักบัความรู้เก่ียวกบัการ

วางแผนทางการเงิน 87 
ตารางท่ี 4.47  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการคาดอายขุยักบัการตอ้งการ

ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอาย ุ 88 
ตารางท่ี 4.48  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาท างานก่อน

เกษียณอาย ุกบัการเตรียมตวัดา้นการเงินเม่ือเกษียณอายุ 89 
ตารางท่ี 4.49  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาท างานก่อน

เกษียณอายกุบัความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน 90 
ตารางท่ี 4.50  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะท างานก่อนเกษียณอายุ

กบัการตอ้งการความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอาย ุ 91 
ตารางท่ี 4.51  ความคิดเห็นเก่ียวกบัความส าคญัของปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีผลกระทบ

ต่อการวางแผนทางการเงินเม่ือยามเกษียณอายุ 92 
ตารางท่ี 4.52  ความคิดเห็นเก่ียวกับความส าคัญของปัจจัยด้านขนาดของรายได้ท่ีมีผลต่อการ

วางแผนทางการเงินเม่ือยามเกษียณอายุ 93 
ตารางท่ี 4.53  ความคิดเห็นเก่ียวกบัความส าคญัของปัจจยัดา้นประเภทของค่าใช้จ่ายท่ีมีผลต่อการ

วางแผนทางการเงินเม่ือยามเกษียณอาย ุ 94 
ตารางท่ี 4.54  ความคิดเห็นเก่ียวกบัความส าคญัของปัจจยัด้านภาระหน้ีท่ีมีผลต่อการวางแผนทาง

การเงินเม่ือยามเกษียณอายุ 95 
ตารางท่ี 4.55  ความคิดเห็นเก่ียวกบัความส าคญัของปัจจยัดา้นประเภทการออมและการลงทุนท่ีมีผล

ต่อการวางแผนทางการเงินเม่ือยามเกษียณอายุ   96 
ตารางท่ี 4.56  ความคิดเห็นเก่ียวกบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการวางแผนทางการเงิน

เม่ือยามเกษียณอาย ุ(5 อนัดบัแรก) 97 
ตารางท่ี 4.57  ความคิดเห็นเก่ียวกบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการวางแผนทางการเงิน

เม่ือยามเกษียณอาย ุ(5 อนัดบัสุดทา้ย) 98 

DPU



ฑ 
 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 หน้า 
ตารางท่ี 4.58  ค่าเฉล่ียและจ านวนของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายรับต่อเดือน 99 
ตารางท่ี 4.59  ค่าเฉล่ียและจ านวนของผู ้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายจ่ายต่อเดือนท่ีเป็น

ค่าใชจ่้ายคงท่ีเก่ียวกบัการผอ่นช าระ 100 
ตารางท่ี 4.60  ค่าเฉล่ียและจ านวนของผู ้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายจ่ายต่อปีท่ี เป็น

ค่าใชจ่้ายคงท่ีเก่ียวกบัค่าเบ้ียประกนั 100 
ตารางท่ี 4.61  ค่าเฉล่ียและจ านวนของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายจ่ายท่ีเป็นค่าใช้จ่ายผนั

แปรต่อเดือน 101 
ตารางท่ี 4.62  ค่าเฉล่ียและจ านวนของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายจ่ายท่ีเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อ

การออมและลงทุนต่อปี 102 
ตารางท่ี 4.63 ค่าเฉล่ียและจ านวนของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสินทรัพยส์ภาพคล่อง 102 
ตารางท่ี 4.64  ค่าเฉล่ียและจ านวนของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสินทรัพยเ์พื่อการลงทุน 103 
ตารางท่ี 4.65  ค่าเฉล่ียและจ านวนของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสินทรัพยมี์ค่าหรือสินทรัพย์

ส่วนตวั(ราคา ณ ปัจจุบนั) 104 
ตารางท่ี 4.66  ค่าเฉล่ียและจ านวนของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามหน้ีสินระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี)

 104 
ตารางท่ี 4.67  ค่าเฉล่ียและจ านวนของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามหน้ีสินระยะยาว (เกิน 1 ปี) 

 105 
ตารางท่ี 5.1  การทดสอบความสัมพนัธ์ของเพศท่ีมีต่อการเตรียมตวัดา้นการเงินหลงัเกษียณอาย ุ110 
ตารางท่ี 5.2  การทดสอบความสัมพนัธ์ของอายุท่ีมีผลต่อการเตรียมตวัดา้นการเงินหลงัเกษียณอายุ

 111 
ตารางท่ี 5.3  การทดสอบความสัมพนัธ์ของระดบัการศึกษาท่ีมีต่อการเตรียมตวัดา้นการเงินหลงั

เกษียณอาย ุ 112 
ตารางท่ี 5.4 การทดสอบความสัมพนัธ์ของอายงุานท่ีมีต่อการเตรียมตวัดา้นการเงินหลงัเกษียณอายุ

 113 
ตารางท่ี 5.5  การทดสอบความสัมพนัธ์ของระดบัต าแหน่งงานท่ีมีต่อการเตรียมตวัด้านการหลงั

เกษียณอาย ุ 114 
ตารางท่ี 5.6  การทดสอบความสัมพนัธ์ของสถานภาพของครอบครัวกบัการเตรียมตวัดา้นการเงิน

หลงัเกษียณอาย ุ 116 

DPU



ฒ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 หน้า 
ตารางท่ี 5.7  การทดสอบความสัมพนัธ์ของขนาดของครอบครัวท่ีมีต่อการเตรียมตวัดา้นการเงิน

หลงัเกษียณอาย ุ 116 
ตารางท่ี 5.8  การทดสอบความสัมพนัธ์ของอาชีพของคู่สมรส ท่ีมีต่อการเตรียมตวัดา้นการเงินหลงั

เกษียณอาย ุ 117 
ตารางท่ี 5.9  การทดสอบความสัมพนัธ์ของเพศท่ีมีต่อความพอเพียงของรายได้กบัรายจ่ายหลัง

เกษียณอาย ุ 118 
ตารางท่ี 5.10  การทดสอบความสัมพนัธ์ของอายุท่ีมีต่อความพอเพียงของรายได้กบัรายจ่ายหลัง

เกษียณอาย ุ 119 
ตารางท่ี 5.11  การทดสอบของความสัมพนัธ์ของอาชีพของคู่สมรสท่ีมีต่อความพอเพียงของรายได้

กบัรายจ่ายหลงัเกษียณอาย ุ 120 
ตารางท่ี 5.12  การทดสอบความสัมพนัธ์ของเพศท่ีมีต่อความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน 121 
ตารางท่ี 5.13  การทดสอบความสัมพนัธ์ของอายท่ีุมีต่อความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน 122 
ตารางท่ี 5.14  การทดสอบความสัมพนัธ์ของการศึกษาท่ีมีต่อความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน

 123 
ตารางท่ี 5.15  การทดสอบความสัมพนัธ์ของอายุงานท่ีมีต่อความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน

 124 
ตารางท่ี 5.16  การทดสอบความสัมพนัธ์ของระดบัต าแหน่งงานท่ีมีต่อความรู้เก่ียวกบัการวางแผน

ทางการเงิน 125 
ตารางท่ี 5.17  การทดสอบความสัมพนัธ์ของสถานภาพของครอบครัวท่ีมีต่อความรู้เก่ียวกับการ

วางแผนทางการเงิน 126 
ตารางท่ี 5.18  การทดสอบความสัมพนัธ์ของขนาดของครอบครัวท่ีมีต่อความรู้เก่ียวกบัการวางแผน

ทางการเงิน 127 
ตารางท่ี 5.19  การทดสอบความสัมพนัธ์ของอายุท่ีมีต่อความตอ้งการความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการ

วางแผนทางการเงินยามเกษียณอายุ 128 
ตารางท่ี 5.20  การทดสอบความสัมพนัธ์ของระดบัการศึกษาท่ีมีต่อความตอ้งการความรู้เพิ่มเติม

เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอาย ุ 129 
ตารางท่ี 5.21  การทดสอบความสัมพนัธ์ของอายงุานท่ีมีต่อความตอ้งการความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการ

วางแผนทางการเงินยามเกษียณอายุ 130 

DPU



ณ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 หน้า 
ตารางท่ี 5.22  การทดสอบความสัมพนัธ์ระดบัต าแหน่งท่ีมีต่อความตอ้งการความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบั

การวางแผนทางการเงินยามเกษียณอาย ุ 131 
ตารางท่ี 5.23  การทดสอบความสัมพนัธ์ของสถานภาพของครอบครัวท่ีมีต่อความตอ้งการความรู้

เพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอายุ 132 
ตารางท่ี 5.24 การทดสอบความสัมพนัธ์ของขนาดของครอบครัวท่ีมีต่อความตอ้งการความรู้เพิ่มเติม

เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอาย ุ 133 
ตารางท่ี 5.25  การทดสอบความสัมพนัธ์ของอายุขยัท่ีมีต่อการเตรียมตวัดา้นการเงินหลงัเกษียณอายุ

 134 
ตารางท่ี 5.26  การทดสอบความสัมพนัธ์ของอายุขยัท่ีมีต่อความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน

 135 
ตารางท่ี 5.27  การทดสอบความสัมพนัธ์ของอายุขยัท่ีมีต่อ การตอ้งการความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการ

วางแผนทางการเงิน 136 
ตารางท่ี 5.28  การทดสอบความสัมพนัธ์ของระยะเวลาท างานก่อนเกษียณอายุ ท่ีมีต่อการเตรียมตวั

ดา้นการเงินเม่ือเกษียณอายุ 137 
ตารางท่ี 5.29  การทดสอบความสัมพนัธ์ของระยะเวลาท างานก่อนเกษียณอายุ ท่ีมีต่อความรู้เก่ียวกบั

การวางแผนทางการเงิน 138 
ตารางท่ี 5.30  การทดสอบความสัมพนัธ์ของระยะเวลาท างานก่อนเกษียณอายุท่ีมีต่อการตอ้งการ

ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอาย ุ 139 
ตารางท่ี 5.31  การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระคุณลกัษณะส่วนบุคคล

ของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร ตวัแปรควบคุม และการวางแผนเพื่อวยั
เกษียณของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร 141 

ตารางท่ี 5.32  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ 
คุณลกัษณะส่วนบุคคลของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร กบัการวางแผนเพื่อ
วยัเกษียณของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร 142 

ตารางท่ี 5.33  การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระรูปแบบการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร ตวัแปร
ควบคุม และการวางแผนเพื่อวยัเกษียณของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร
 145 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 หน้า 
ตารางท่ี 5.34  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ

รูปแบบการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณของครูโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร กับการวางแผนเพื่อว ัย เกษียณของครูโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 147 

ตารางท่ี 5.35  การวเิคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระความพร้อมในการเตรียม
ตวัเพื่อวยัเกษียณของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร ตวัแปรควบคุม และการ
วางแผนเพื่อวยัเกษียณของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร 

 150 
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กบัการวางแผนเพื่อวยัเกษียณของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร 151 
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บทที ่ 1 
บทน า 

 
1.1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
ปัจจุบนั สถาบนัการเงิน สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ได้ให้ความส าคญัในการ

วางแผนทางการเงิน โดยสมาคมนกัวางแผนการเงินไทยไดเ้ขา้ร่วมประชุมสภานกัวางแผนการเงิน
(Financial  Planning  Standard Board : FPSB ) และไดรั้บรองให้สมาชิกของสมาคมนกัวางแผน
ทางการเงิน  ซ่ึงจะช่วยท าหนา้ท่ีบทบาทของสมาคมฯในการส่งเสริมวิชาชีพนกัวางแผนทางการเงิน
ในประเทศไทย โดยสมาคมจะท าหน้าท่ีรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ(Certified  Financial  Planner = 
CFPTM) ให้แก่นักวางแผนการเงิน ในประเทศไทยท่ีมีคุณสมบติัครบตามมาตรฐานสากล ใน
ปัจจุบันก็ยงัมีความสับสนในเร่ืองบทบาทและหน้าท่ีอยู่มากโดยขอบเขตของแผนการเงินจะ
ครอบคลุมถึงการวางแผนประกนัภยั  การวางแผนภาษี การวางแผนเพื่อวยัเกษียณ และการวาง
แผนการลงทุน (วรีะชาติ ชุตินนัทว์โรดม  สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน(TSI)  บทบาทนกัวางแผน
ทางการเงิน,ม.ป.ป )  

ซ่ึงขณะน้ีทัว่โลกก าลงัเผชิญกบัแรงกดดนัจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร
ไปสู่การเป็นสังคมผูสู้งอาย ุอนัเป็นผลมาจากความกา้วหนา้ทางดา้นการแพทย ์ซ่ึงท าให้ประชากรมี
อายุเฉล่ียสูงข้ึนอยา่งมาก และผลจากการวางแผนครอบครัวอยา่งมีประสิทธิภาพซ่ึงท าให้อตัราการ
เกิดลดลง จากขอ้มูลสถิติพบว่าในปีพ.ศ.2548 ประเทศในแถบเอเชียมีสัดส่วนผูสู้งอายุ (อายุตั้งแต่ 
60 ปี ข้ึนไป)  คิดเป็นร้อยละ9 ของจ านวนประชากรทั้งหมด และในอีก 20 ปีขา้งหนา้จะเพิ่มข้ึนเป็น
ร้อยละ 15  แนวโน้มดงักล่าวเห็นไดช้ดัเจน เช่นเดียวกนัในประเทศญ่ีปุ่น  และในแถบทวีปยุโรป  
อฟัริกาก็เช่นกนั พบว่ามีสัดส่วนผูสู้งอายุคิดเป็นอตัราร้อยละ12 และ 9.4 ของจ านวนประชากร
ทั้งหมด ส าหรับประเทศไทยก็มีลกัษณะเดียวกนั ในปีพ.ศ.2548 พบวา่มีประชากรผูสู้งอายุคิดเป็น
อตัราร้อยละ 10 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ต่อมาในปีพ.ศ. 2551-2553 ส านกังานสถิติแห่งชาติ  
ไดท้  าการส ารวจใหม่พบวา่ประชากรผูสู้งอายุคิดเป็นอตัราร้อยละ 10  และคาดการวา่จะเพิ่มข้ึนเป็น
อตัราร้อยละ 20 ในอีก 20 ปีขา้งหนา้ (คือปีพ.ศ.2571) ผูสู้งอายุในประเทศไทยจะเพิ่มข้ึนเป็นอตัรา
ร้อยละ20 ของจ านวนประชาการทั้งหมด (กองทุนส ารองเล้ียงชีพไทย  การออมเพื่อเกษียณ, 2551) 
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จากผลส ารวจของส านกังานสถิติแห่งชาติ ในปีพ.ศ. 2551, พ.ศ. 2552 และพ.ศ. 2553 จะ
เห็นวา่ประเทศไทยมีจ านวนผูสู้งอายเุกินอตัราร้อยละ 10 แสดงวา่คนไทยมีท่ีอายุยืนยาวมากข้ึน จาก
ส านกัข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพนัธ์ รายงานพิเศษ : ผลส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัผูสู้งอายุของ
ส านกังานสถิติแห่งชาติพบวา่อตัราร้อยละ 64.6  เห็นควรดูแลเอาใจใส่ผูสู้งอายุในครอบครัว  แต่มี
อตัราร้อยละ 20.2 ท่ีคาดว่าควรให้ความเอ้ือเฟ้ือแก่ผูสู้งอายุทัว่ไป โดยเห็นวา่เป็นภาระของรัฐบาล 
(ส านกัข่าวแห่งชาติ  กรมประชาสัมพนัธ์ : รายงานพิเศษ ผลการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบั
ผูสู้งอายขุอง สสช  พบวา่อตัราร้อยละ 64.6  เห็นควรดูแลเอาใจใส่ผูสู้งอายใุนครอบครัว, 2551 ) 

จากตารางการเปรียบเทียบ ผลส ารวจของส านกังานสถิติแห่งชาติ ขอ้มูลสถิติ จ  านวน
ประชากรของประเทศไทยในปี พ.ศ.2551 ,พ.ศ. 2552  ณ เดือนกรกฎาคม และพ.ศ.2553 ณ วนัท่ี 1 
กนัยายน พ.ศ.2553 จะเห็นวา่ผูสู้งอายมีุอตัราเกินร้อยละ 10 ตามตารางขา้งล่างดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ 1.1 แสดงเปรียบเทียบข้อมูลสถิติจ านวนประชากรของประเทศไทยในปี พ.ศ.2551 – พ.ศ.
2553 

 
 

รายการ 

 

จ านวน(ล้านคน) ร้อยละ 

ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551 

1. จ านวนประชากรทั้งประเทศ 65.4 66.9 63.1 100 100 100 

2. จ านวนประชากรแยกตามเพศ 

                     ชาย 

                     หญิง 

 

32.1 

33.3 

 

32.8 

34.1 

 

31.1 

32.0 

 

49.10 

50.90 

 

49.03 

50.87 

 

49.29 

50.71 

3. จ านวนประชากรแยกตามกลุ่มอาย ุ    

           ประชากรวยัเด็ก(ต ่ากวา่ 15 ปี)        

           ประชากรวยัแรงงาน(15-59 ปี)      

           ประชากรผูสู้งอาย ุ(60 ปีข้ึนไป)      

65.4 

14.7 

43.7 

7.0 

66.9 

14.4 

45.0 

7.5 

63.1 

13.6 

42.5 

7.0 

100 

22.40 

66.90 

10.70 

100 

21.5 

67.4 

11.2 

100 

21.6 

67.2 

11.5 
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และจากนโยบายของรัฐบาล นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ “เ ร่ืองบ านาญแห่งชาติ
หลกัประกนัรายไดย้ามชรา” จ่ายเบ้ียยงัชีพ 500 บาท  ส าหรับประชาชนท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป และท่ี
ส าคญัถา้ยอดผูสู้งอายมุากข้ึนในอนาคต  จะเป็นภาระท่ีรัฐบาลตอ้งใชเ้งินงบประมาณจ านวนมากข้ึน 
(หนงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจ  ทางออกผูสู้งอายุ  จุดประกายระบบบ านาญแห่งชาติ, 2552) การ
ด าเนินชีวิตในช่วงเกษียณอายุ  จึงมีความจ าเป็นและส าคญัเป็นอย่างมากต่อการด ารงชีวิตในบัน่
ปลายของชีวิตอย่างมีความสุข การวางแผนทางการเงินไวใ้ช้จ่ายในช่วงเกษียณอายุโดยเฉพาะใน
ด้านต่างๆ คือ ด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการพกัผ่อนเป็นต้น  
ดงันั้นในวยัท างานจึงควรมีการเตรียมตวัการวางแผนตั้งแต่เน่ินๆก่อนถึงวยัเกษียณอายุ โดยเฉพาะ 
แผนทางการเงิน เพื่อไม่ใหเ้ป็นภาระของรัฐบาล  และของลูกหลานมากนกั   จากรายงานผลการวิจยั 
เร่ือง “ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง โครงสร้างประชากรต่อวถีิชีวติของประชากร  กบัทิศทางการ
ออมในอนาคต”  พบว่าขา้ราชการหญิงท่ีเป็นผูสู้งวยั ในปัจจุบนัจะมีเงินออมมากข้ึนและมีการ
วางแผนเร่ืองการจดัสรรเงินออมเพื่อการเกษียณอายุ มากกว่า  กลุ่มขา้ราชการชาย  และผูท่ี้มีอายุ
น้อย  โดยท่ีกลุ่มหลงัน้ีอาจเห็นว่าการเกษียณอายุเป็นเร่ืองไกลตวัเน่ืองจากรายได้น้อย  และตอ้ง
จดัสรรเงินไปใชส้ าหรับเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีส าคญักวา่ ส่งผลให้มีเงินออมนอ้ย หรือยงัไม่มีเลย นอกจากน้ี
พบว่าขา้ราชการกลุ่มอายุน้อยวางแผนท่ีจะท างานต่อภายหลงัเกษียณอายุ  ขณะท่ีขา้ราชการสูงวยั
วางแผนท่ีจะใชชี้วติสบายๆกบัลูกหลานในครอบครัว ท่องเท่ียว  ส าหรับผูท่ี้มีเงินออม  จุดประสงค์
ส าคญัล าดบัแรกของการออมคือ  ออมเพื่อการศึกษาของบุตร รองลงมา ออมเพื่อเกษียณอายุ (ภสัสร  
สิมานนท,์  และคณะ ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรต่อวิถีชีวิตของประชากร
กบัทิศทางการออมในอนาคต, 2550 ) 

สาเหตุของงานวิจยัท่ีเลือกศึกษาการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอายุของ
ครูโรง เ รียนสั งกัดก รุง เทพมหานคร  ด้วย เหตุผลหลายประการ  คือ  (1 )  ค่ าครอง ชีพ                          
ในกรุงเทพมหานครสูงกว่าต่างจงัหวดั (2) ครูมกัจะมีหน้ีสินค่อนขา้งมาก (เบญจมาศ  ก่ิงดี  และ    
พาชิตชนตั  ศิริพานิช ทศันคติต่อการเป็นหน้ีของขา้ราชการครู, 2552) (3) ครูถือวา่เป็นผูท่ี้ใกลชิ้ด
กับเยาวชนตั้งแต่วยัเด็กจนถึงวยัผูใ้หญ่ ซ่ึงมีโอกาสใกล้ชิดและสั่งสอนเยาวชนของชาติ จะได้
ช่วยกนัปลูกฝังใหเ้ยาวชนตั้งแต่วยัเด็ก–วยัผูใ้หญ่ ใหรู้้จกัการใชจ้่าย และการออมเงิน  (4) เพื่อเป็นไป
ตามนโยบาย ของรัฐบาล นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ “เร่ืองบ านาญแห่งชาติหลกัประกนัรายได้ยาม
ชรา”  ดงันั้นจึงเป็นสาเหตุของการวิจยัการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เพื่อวยัเกษียณอายุของครู
โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร   เน่ืองจากบุคคลส่วนมากมกัจะไม่ได้มีการเตรียมตวัก่อนการ
เกษียณอาย ุ  และสังคมไทยมกัจะคิดวา่เม่ือแก่ชรา หวงัท่ีจะใหลู้กหลานดูแล  
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ประเด็นท่ีผูว้จิยัสนใจท าการศึกษาประกอบดว้ยปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวกบัการเตรียมตวัของ
บุคคลก่อนวยัเกษียณ และความรู้ ความเขา้ใจ ความจ าเป็น ในการวางแผนทางการเงินเม่ือยาม
เกษียณอายขุองกลุ่มบุคคลก่อนวยัเกษียณอาย ุเพื่อน ามาวางแผนทางการเงินในดา้นรายได ้ค่าใชจ่้าย 
การออม การลงทุน เม่ือยามเกษียณอายุ นอกจากนั้นเพื่อท าการศึกษาจ านวนปริมาณเงินออมของ
บุคคลเม่ือวยัเกษียณอาย ุรวมทั้งศึกษารูปแบบของการวางแผนการใช้เคร่ืองมือ ต่างๆท่ีส าคญัในการ
ออม การลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้มีเงินเพียงพอไวใ้ชจ่้ายเม่ือยามเกษียณอายุ เช่น เงินบ าเหน็จ
บ านาญเล้ียงชีพขา้ราชการ  กองทุนประกนัสังคม การประกนัชีวิตแบบเงินได้ประจ า เงินค่าหุ้น
สหกรณ์ออมทรัพย ์กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ(RMF) กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติตลอดจน
การลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละตราสารท่ีลงทุน เพื่อใช้เป็นการรองรับการด าเนินการ และความเส่ียง
ส าหรับการวางแผนทางการเงินเม่ือเกษียณอายุ  โดยค านึงถึงความเส่ียงท่ีผูล้งทุนสามารถรับได ้
งานวิจยัน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และใช้ขอ้มูลจากขา้ราชการครูโรงเรียน
ในสังกดักรุงเทพมหานครในปีพ.ศ.2554 เป็นตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี 
 
1.2  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 

1. เพื่อศึกษาความรู้ ความเขา้ใจ  และการรับรู้ท่ีมีต่อการวางแผนทางการเงินเม่ือยาม
เกษียณอายคุรูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 

2. ส ารวจปัจจยัท่ีส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินเม่ือยามเกษียณอายุครูโรงเรียน
สังกดักรุงเทพมหานคร รวมทั้งเรียงล าดบัความส าคญัของปัจจยั 

3. เพื่อค้นหารูปแบบการวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมกับครูโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ก่อนวยัเกษียณอาย ุ 
 
1.3  สมมุติฐานการวจัิย 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมของงานวิจยัในอดีตในบทท่ี2 ท าให้งานวิจยัเร่ือง การ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอายุ ของครูโรงเรียนสังกดั กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดต้ั้ง
สมมุติฐานส าหรับการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. คุณลกัษณะส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา เป็นตน้  มีความสัมพนัธ์การ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอาย ุของครูโรงเรียนสังกดั กรุงเทพมหานคร 
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2. ประเภทและขนาดค่าใช้จ่าย  เช่น ค่าใช้จ่ายประจ า ค่าใช้จ่ายในการช าระหน้ี 
ค่าใชจ่้ายเพื่อสุขภาพ เป็นตน้ มีความสัมพนัธ์การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอายุ ของ
ครูโรงเรียนสังกดั กรุงเทพมหานคร 

3. ประเภทและขนาดรายได ้เช่น รายไดป้ระจ า รายไดพ้ิเศษ เป็นตน้ มีความสัมพนัธ์
กบัการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอาย ุของครูโรงเรียนสังกดั กรุงเทพมหานคร 

4. รูปแบบการออมและการลงทุน เช่น เงินฝากธนาคาร เงินบ าเหน็จบ านาญเล้ียงชีพ
ขา้ราชการ เป็นตน้ มีความสัมพนัธ์กบัการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอายุ ของครู
โรงเรียนสังกดั กรุงเทพมหานคร 
 
1.4  ขอบเขตของการวจัิย   
 

ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ(Survey Research Method) ในปีพ.ศ.2554
จากประชากรท่ีใช้ศึกษา คือ ข้าราชการของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เฉพาะระดับ
ต าแหน่ง ครูปฏิบติัการ(คศ.1) และครูช านาญการ(คศ.2) จ  านวนตวัอย่างทั้งหมด 534 ตวัอย่าง 13 
เขต 25 โรงเรียนจาก 49 เขต 436 โรงเรียนจ านวน 14,600 คน โดยใชเ้คร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล คือ 
แบบสอบถามโดยแบ่งรายละเอียดของค าถามเป็น 4 ส่วนคือ ส่วน 1) คุณลกัษณะส่วนบุคคล  2) การ
รับรู้ ความรู้ และความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน 3) ส ารวจปัจจยัท่ีส่งผลต่อการวางแผน
ทางการเงินเม่ือยามเกษียณอายุ  4) รายรับ รายจ่าย สินทรัพย ์หน้ีสิน การออมและการลงทุน และ
เน่ืองจากตอ้งการศึกษาต่อยอดจากงานวิจยัของ ภสัสร  สิมานนท์ (ท่ีกล่าวถึงในหน้า3) ท่ีพบว่า
ขา้ราชการครูท่ีมีรายไดน้อ้ยเห็นความส าคญัของการวางแผนทางการเงินก่อนเกษียณอายุเป็นเร่ือง
ไกลตวั  อยากทราบว่าปัจจุบนัแนวคิดดังกล่าวในข้าราชการครูท่ีมีรายได้น้อยเปล่ียนแปลงไป
อยา่งไร     
 
1.5  นิยามศัพท์ทีใ่ช้ในการวจัิย 
 

เพื่อความเขา้ใจท่ีตรงกนัของค านิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการท าวจิยัเป็นดงัน้ี 
-  บุคคลวัยก่อนเกษียณอายุ ท่ีจะท าการวิจยัน้ี  หมายถึง บุคลากรของครูโรงเรียนสังกดั

กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เร่ิมบรรจุเขา้ท างานจนถึงปัจจุบนัก่อนครบการเกษียณอายท่ีุอาย ุ60 ปี 
-  รายได้  หมายถึง  รายไดท่ี้ไดรั้บเขา้มาเป็นเงินสดเช่นเงินเดือน   ค่าจา้ง  เงินประจ า

ต าแหน่ง  เงินช่วยเหลือ เงินค่าสวสัดิการ  เงินโบนสั ค่าคอมมิสชัน่  เงินปันผล  ดอกเบ้ียรับเงินรับ
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ค่ากรมธรรมป์ระกนัชีวติ  เงินบ าเหน็จบ านาญกองทุนเล้ียงชีพ  เงินค่าประกนัสังคมและรายไดอ่ื้นๆ
เช่นการขายทรัพยสิ์น  เงินรางวลัตอบแทนต่างๆ 

-  ค่าใช้จ่าย  หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายไปเป็นเงินสด เช่น การใช้จ่ายเพื่อด ารง
ชีวิตประจ าวนั  ซ้ือสินทรัพย์ต่างๆ  จ่ายช าระหน้ีสิน(ค่าผ่อนบ้าน  ค่าผ่อนรถ ) ค่าเบ้ียประกัน  
ค่าใช้จ่ายในการดุแลสุขภาพและรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเ ท่ียวและพักผ่อน  
นอกจากนั้นอาจมีรายจ่ายเพื่อการลงทุนต่างๆ  เช่น การซ้ือกองทุนรวม การลงทุนในหลกัทรัพย์
ต่างๆ 

-   การออม  หมายถึง การเก็บสะสมเงินทนัท่ีเม่ือมีรายไดก่้อน  ส่วนท่ีเหลือจากการออม
จึงน าไปใชจ่้าย    สมการการออม คือ รายได ้– เงินออม = รายจ่าย 

-   การลงทุน  หมายถึง  การน าเงินออมท่ีเก็บสะสมไปลงทุนสร้างรายได้ให้เกิด
ผลตอบแทนตามระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องผูอ้อม 

-  เคร่ืองมือทีร่องรับการออมส าหรับวยัเกษียณอายุ  หมายถึง รูปแบบของการลงทุนจาก
การออมเพื่อมีเงินไวใ้ช้ในวยัเกษียณอายุ เช่น  เงินบ าเหน็จบ านาญเล้ียงชีพขา้ราชการ กองทุน
ประกนัสังคม    การประกนัชีวิตแบบเงินไดป้ระจ า เงินค่าหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย ์กองทุนรวมเพื่อ
การเล้ียงชีพ(RMF) กองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติตลอดจนการลงทุนใน
หลกัทรัพยแ์ละตราสารท่ีลงทุน  เป็นตน้ 

-   ครูปฏิบัติการ(คศ.1) หมายถึงครูท่ีมีเงินเดือนก าหนดโดยพระราชบญัญติัระเบียบ
ขา้ราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2542 โดยได้ก าหนดต าแหน่งบญัชีเงินเดือนครู
ปฏิบติัการมี  29 ขั้น  ขั้นเร่ิมตน้เงินเดือนคือ 10,080 บาท และขั้นสุดทา้ย ของเงินเดือนคือ 33,170 
บาท  

-   ครูช านาญการ(คศ.2) หมายถึงครูท่ีมีเงินเดือนและมีเงินวิทยฐานะ  ให้แก่ครูและ
ศึกษานิเทศก์ผูมี้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามวิทยฐานะก าหนดโดยพระราชบญัญติัระเบียบ
ขา้ราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2542  โดยไดก้ าหนดต าแหน่งบญัชีเงินเดือนครู
ปฏิบติัการมี  24 ขั้น  ขั้นเร่ิมตน้เงินเดือนคือ 16,800 บาท และขั้นสุดทา้ย ของเงินเดือนคือ 42,170 
บาท  

-   ครูช านาญการพิเศษ(คศ.3) หมายถึง หมายถึงครูท่ีมีเงินเดือนและมีเงินวิทยฐานะ  
ใหแ้ก่ครูและศึกษานิเทศก์ผูมี้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามวิทยฐานะก าหนดโดยพระราชบญัญติั
ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2542  โดยได้ก าหนดต าแหน่งบัญชี
เงินเดือนครูปฏิบติัการมี  22 ขั้น  ขั้นเร่ิมตน้เงินเดือนคือ 20,640 บาท และขั้นสุดทา้ย ของเงินเดือน
คือ 48,210 บาท  
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-   ครูเช่ียวชาญ(คศ.4) หมายถึง หมายถึงครูท่ีมีเงินเดือนและมีเงินวิทยฐานะ  ให้แก่ครู
และศึกษานิเทศก์ผูมี้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามวิทยฐานะก าหนดโดยพระราชบญัญติัระเบียบ
ขา้ราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2542  โดยไดก้ าหนดต าแหน่งบญัชีเงินเดือนครู
ปฏิบติัการมี 17 ขั้น  ขั้นเร่ิมตน้เงินเดือนคือ 29,690 บาท และขั้นสุดทา้ย ของเงินเดือนคือ 59,090 
บาท  

-   อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน หมายถึง  ผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลงทุนใน
รูปแบบต่างๆ  เช่น ดอกเบ้ีย เงินปันผล หรือก าไรส่วนเกิน จากการขายหุน้ทุน หุน้กู ้เป็นตน้ 

-   อตัราเงินเฟ้อ  หมายถึง การท่ีระดบัราคาของสินคา้หรือการบริการในช่วงระยะเวลา
หน่ึงมีราคาสูงข้ึนเร่ือยๆ อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นหน่วยวดัในรูปแบบของอตัราร้อยละจากดรรชนีราคา  
ซ่ึงจากรายงานเงินเฟ้อของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ เดือนพฤศจิกายน 2555 ระบุบอตัรา
ร้อยละ3 และจากการรายงานข่าวเศรษฐกิจและการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย  ระบุบ
แนวโน้มอตัราเงินเฟ้อเท่ากบั อตัราร้อยละ 3  ณ เดือน กรกฎาคม 2555(www.bot.or.th) ดงันั้น
งานวจิยัน้ีจึงก าหนดใหอ้ตัราเงินเฟ้อท่ีใชใ้นการวเิคราะห์อยูใ่นอตัราปัจจุบนัดงักล่าว 

-   ความเส่ียง หมายถึง ความไม่แน่นอนต่อการประสบกบัเหตุการณ์หรือสภาวะท่ีตอ้ง
เผชิญกบัสถานการณ์ อนัไม่พึงประสงค ์ 

-   บ าเหน็จ คือ เงินท่ีจ่ายให้แก่ขา้ราชการท่ีเกษียณอายุ โดยจ่ายให้คร้ังเดียว เม่ือสมาชิก
ภาพของสมาชิกส้ินสุดลง 

-    บ านาญ คือ เงินท่ีจ่ายให้แก่สมาชิกเป็นรายเดือน โดยจ่ายตั้งแต่สมาชิกภาพของ
สมาชิกส้ินสุดลงจนกระทัง่ผูน้ั้นถึงแก่ความตาย  

-   พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  พระราชบัญญัติ  (กบข.) 
หมายถึงขา้ราชการท่ีสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ ซึงผลประโยชน์ท่ี
สมาชิกจะไดรั้บจากกองทุนจะข้ึนอยูก่บัจ  านวนเงินท่ีสมาชิกจ่ายเขา้กองทุน และผลประโยชน์ท่ีเกิด
จากการน าเงินของกองทุนไปลงทุน  

-    เกษียณอายุ  หมายถึง ครบก าหนดอายรัุบราชการ หรือส้ินก าหนดเวลารับราชการ  
     -   การเตรียมการเกษียณอายุ หมายถึง กิจกรรมท่ีขา้ราชการผูเ้ตรียมการเกษียณอายุ

ปฏิบติั และไดว้างแผนปฏิบติัในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นการเงิน ดา้นสุขภาพและรักษาพยาบาล ดา้น
ท่องเท่ียวและพกัผอ่น  

-   การวางแผนทางการเงินเพือ่เตรียมการเกษียณอายุ หมายถึง การวางแผนเก่ียวกบัการ
ลงทุนทางการเงินจากแหล่งรายได ้ ในรูปแบบต่างๆจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีนิยามศพัทใ์นหนา้ 5  
ใหเ้พียงพอกบัรายจ่ายท่ีจะเกิดข้ึนภายหลงัการเกษียณอาย ุ
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-   มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดเข้า หมายถึง มูลค่าของเงินจากแหล่งรายไดใ้น
อนาคตเม่ือคิดยอ้นกลบัมาในเวลาปัจจุบนั 

-   มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดออก หมายถึง มูลค่าของเงินจากแหล่งรายจ่าย เม่ือ
คิดยอ้นกลบัมาในเวลาปัจจุบนั 

-   อายุขัยเฉลีย่ หมายถึง อายโุดยเฉล่ียของประชากรประเทศไทย เม่ือเสียชีวติ คือ 71 ปี   
 

1.6 ประโยชน์ของการศึกษา  
 
คาดวา่ผลจากงานวจิยัจะใหป้ระโยชน์ดงัต่อไปน้ี 
1. ช่วยพฒันาคุณภาพชีวติของครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร อนัมีผลท าให้มีเงิน

เหลือเพียงพอ โดยสามารถใช้ชีวิตในวยัเกษียณอายุได้อย่างมีความสุข ทั้งทางดา้นร่างกาย  จิตใจ  
ดงันั้นความรู้ ความเขา้ใจในการวางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณอายจุะท าให้เกิดประโยชน์ต่อการ
รับรู้กบัส่ิงท่ีจะตอ้งเผชิญในช่วงเกษียณอายุ และเพื่อรักษามาตรฐานการด าเนินชีวิตในช่วงหลงั
เกษียณใหเ้ทียมเท่าหรือใกลเ้คียงกบัการด าเนินชีวติในช่วงก่อนเกษียณอาย ุ

2. รูปแบบในการวางแผนทางการเงินกับครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครก่อน
เกษียณอายุ  จะช่วยให้การวางแผนทางการเงินของครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครจะมีรูปแบบ
การออมและการลงทุนท่ีชดัเจนและเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตหลงัเกษียณ 

3. ส าหรับสถาบนัการศึกษา สามารถน าไปประยุกตใ์ช้ส าหรับการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาการเงินได้ เช่น การวางแผนการเงินส่วนบุคคล การลงทุน อตัราผลตอบแทน ความเส่ียง 
และมูลค่าของเงินตามเวลา เป็นตน้ 

4. รัฐบาลสามารถก าหนดนโยบายมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยลดภาระของรัฐบาลท่ีตอ้ง
ใชง้บประมาณ ส าหรับผูสู้งอายุ เพราะ การวางแผนทางการเงินท่ีดี จะช่วยท าให้บุคคลผูเ้กษียณอายุ
มีเงินเหลือเพียงพอไวใ้ชจ่้ายภายหลงัเกษียณอายไุด ้ ซ่ึงจะไม่เป็นภาระปัญหาของรัฐบาล 

5. การน าเงินท่ีเหลือไปลงทุนจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของเงิน และส่งผลท าให้ระบบ
เงินทุนหมุนเวยีนในระบบเศรษฐกิจไดดี้  ท าใหเ้ศรษฐกิจของประเทศดีดว้ย  

 
1.7 โครงสร้างของรายงานการวจัิย 

 
ในรายงานการวิจยั เร่ือง “การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอายุ ของครู

โรงเรียนสังกดั กรุงเทพมหานคร” ไดแ้บ่งการน าเสนอรายงานออกเป็น 6 บทดว้ยกนัดงัน้ี 
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 บทที ่1 บทน า  น าเสนอเก่ียวกับความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอาย ุของครูโรงเรียนสังกดั กรุงเทพมหานคร 
 บทที ่2 น าเสนอ แนวคิด หลกัการ  ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอายุ ของครูโรงเรียนสังกดั กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างกรอบแนวคิดใน
การวจิยัและก าหนดสมมติฐานในการวจิยั 
 บทที ่3  น าเสนอ ระเบียบวธีิวจิยั  เพื่อก าหนดตวัอยา่งของการศึกษารวมทั้งวิธีการรวบรวม
ขอ้มูลและสถิติท่ีใชท้ั้งในเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน เพื่อให้ไดรู้ปแบบท่ีมีนยัส าคญัของการ
วางแผนทางการเงินก่อนการเกษียณอาย ุ
 บทที ่4   น าเสนอ ผลการศึกษาวิจยัดว้ยสถิติเชิงพรรณนา  วา่ปัจจยัต่างๆ ท่ีศึกษา ดา้นต่างๆ 
มีลกัษณะอยา่งไร 

บทที ่5   น าเสนอ ผลการศึกษาวิจยัดว้ยสถิติเชิงอนุมาน  ท่ีใชใ้นบทที 3 เพื่อวิเคราะห์ปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอายุ  และคน้หารูปแบบท่ีเป็นปัจจยัส าคญัต่อ
การวางแผนทางการเงินก่อนการเกษียณอาย ุอยา่งมีนยัส าคญัในทางสถิติ 
 บทที ่6  สรุปผลการศึกษา โดยรวม พร้อมการอภิปรายผล และขอ้เสนอแนะท่ีมีประโยชน์
ส าหรับการวจิยัต่อไปในอนาคต 
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บทที ่ 2 
แนวคดิ  หลกัการ ทฤษฎ ี และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

  
การวางแผนการเงินเพื่อวยัเกษียณอายุ เป็นเร่ืองสําคญัของชีวิตเร่ืองหน่ึงของทุกคน 

โดยเฉพาะคนท่ีกาํลงัจะเป็น  ผูสู้งอาย ุหรือเกษียณอาย ุควรจะมีความรู้ ความเขา้ใจ  และความสําคญั
ของการวางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณอายุ การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรท่ีเปล่ียนไปสู่
สังคมผูสู้งอายุมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากวิวฒันาการความกา้วหน้าดา้นการแพทย ์ ทาํให้แนวโน้มของ
ประชากรผูสู้งอายุท่ีมีอายุขยัท่ียาวนานมากข้ึน  ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยูคุ่ณภาพของชีวิตของ
ผูสู้งอาย ุ 

ดงันั้นการวางแผนทางการเงิน การบริหารการเงิน การจดัการทางการเงิน การออม  และ
การลงทุน  จึงเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีทุกคนควรใหค้วามสนใจ  เพื่อใหมี้เงินอยา่งเพียงพอต่อการใชจ่้ายใน
การดาํรงชีวิตภายหลงัเกษียณ  60 ปี ข้ึนไป ดงันั้นเพื่อความไม่ประมาท  การเตรียมเงินออมไวใ้ห้
เพียงพอกบัการใชจ่้ายยามเขา้สู่วยัเกษียณอายุ  จะช่วยทาํให้เราไดมี้ชีวิตอยา่งท่ีไดต้ั้งใจไว ้ และใช้
ชีวติในรูปแบบท่ีคาดหวงัไวต้ามท่ีตั้งใจ โดยไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน  

แนวคิด หลัก ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมาเป็นกรอบความคิด (Conceptual 
Framework) ในการศึกษาวจิยั  ดงัต่อไปน้ี 

2.1   แนวคิด  หลกัและทฤษฎีเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล (Concepts 
and  Theories of Personal Financial Planning)  

2.2   แนวคิด หลกัการ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อการเกษียณอายุ (Retirement 
Personal Financial Planning) 

2.3   มูลค่าของเงินตามเวลา (Time  Value  of  money) 
2.4   เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทฤษฏี  แนวคิดและงานวิจยัต่างๆท่ีนาํมากล่าวไวข้า้งตน้  จะถูกนาํมาใช้กาํหนดเป็น

กรอบของการวิจยั (Conceptual  Framework) และสมมติฐาน (Hypothesis) โดยแนวคิด หลกัและ
ทฤษฎีต่างๆ  มีดงัน้ี 
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2.1   แนวคิด  หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล (Concepts and  
Theories of Personal Financial Planning)  
 
      ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย.(2553). 
ไดก้ล่าวถึง แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ไวด้งัน้ี 
 
    2.1.1   แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์(Economics Concepts and Theories) ท่ี
เก่ียวข้องกับการจดัทาํแผนทางการเงินส่วนบุคคล  ซ่ึงอาจเปรียบเทียบได้กับการวางแผนการ
เดินทาง โดยจะตอ้งมีการสํารวจเป้าหมายทางการเงินท่ีตอ้งการ และสถานะทางการเงินในปัจจุบัน  
เพื่อท่ีจะสามารถนาํไปกาํหนดแนวทางในการปฏิบติัเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ  เช่น เดียวกบัการ
วางแผนการเดินทางซ่ึงจะต้องมีการสํารวจจุดเร่ิมต้นและจุดหมายปลายทาง เพื่อท่ีจะสามารถ
กาํหนดเส้นทางท่ีเหมาะสม 
      การกาํหนดแนวทางในการเดินทางนั้นอาจจะตอ้งมีการสํารวจเงินท่ีมีอยู่  ระยะเวลาท่ี
ตอ้งใช้เงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรวมทั้งอาจตอ้งศึกษาสภาพภูมิอากาศเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคใน
การเดินทาง  ทั้งน้ีการวางแผนทางการเงินก็จาํเป็นตอ้งมีการสํารวจถึงสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ  
เพื่อท่ีจะสามารถกาํหนดทางเลือกในการลงทุนท่ีเหมาะสมในขณะนั้นๆ  ดงันั้นผูว้างแผนทางการ
เงินจึงมีความจาํเป็นตอ้งมีความรู้ในแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ดงัน้ี 

1) มีความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให้สามารถวางแผนการใช้จ่ายและการ
ลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นๆ เช่นการติดตามขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัอตัรา
เงินเฟ้อ  เน่ืองจากอตัราเงินเฟ้อจะเป็นตวับ่งบอกถึงระดบัราคาสินคา้/บริการท่ีผูบ้ริโภคจะตอ้งใช้
จ่ายในอนาคต  ถา้หากอตัราเงินเฟ้อมีแนวโนม้ปรับตวัสูงข้ึน  ยอ่มส่งผลทาํให้อาํนาจซ้ือของเงินท่ีมี
อยูล่ดลงและส่งผลกระทบต่อแผนการใชจ่้ายเงินและแผนการลงทุนในอนาคตอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ 
นอกจากนั้นแลว้ตวัเลขจีดีพีและการว่างงานต่างๆก็จะส่งผลต่อระดบัของรายไดข้องแต่ละบุคคล  
รวมไปถึงเสถียรภาพของรายได ้เน่ืองจากถา้หากตวัเลขจีดีพีมีแนวโนม้ลดลงและอตัราการวา่งงาน
ท่ีสูงข้ึน ก็อาจส่งผลทาํใหต้อ้งมีการลดเงินเดือนหรือเลิกจา้งงานเกิดข้ึนไดใ้นท่ีสุด 

2) เศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาแนวทางในการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของมนุษยท่ี์มีอยู่อย่างไม่จาํกดั ดงันั้นการวางแผนทางการเงินจึงมีความ
จาํเป็นตอ้งมีความรู้ในแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ เน่ืองจากการวางแผนทางการเงินตอ้ง
อาศยัแนวคิดในการบริหารเงินซ่ึงมีอยูอ่ยา่งจาํกดัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
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3) มีความรู้ในแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มหาภาค ซ่ึงสามารถคาดการณ์
สภาวะเศรษฐกิจรวมทั้งผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้อย่างถูกต้อง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการ
กาํหนดแผนในการใชจ่้ายเงินและแผนในการลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสม  ดงันั้นการวางแผนการเงินจึง
ตอ้งมีความรู้ในแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มหาภาค เน่ืองจากในการวางแผนการเงินการ
ลงทุน  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการวิเคราะห์ราคาหลกัทรัพยน์ั้น นอกจากนั้นยงัตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ
เร่ืองของเศรษฐกิจโดยรวม  เพื่อท่ีจะนาํขอ้มูลจากรายงานทางเศรษฐกิจ ไปวิเคราะห์ถึงภาวะและ
ผลกระทบท่ีมีต่อตลาดการเงิน ภาวะอุตสาหกรรม และผลประกอบการ  ซ่ึงจะส่งผลต่อการวาง
แผนการลงทุน ดงัการวางแผนทางการเงินจึงมีความจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวิเคราะห์
ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริโภคของภาคเอกชน  การลงทุน  และการจา้งงาน  เน่ืองจากข้อมูลเหล่าน้ีหาก
แนวโนม้ลดลงยอ่มบ่งบอกถึงภาวะเศรษฐกิจท่ีกาํลงัตกตํ่า ซ่ึงจะส่งผลต่อเน่ืองทาํให้ผลิตภณัฑ์มวล
รวมภายในประเทศ(GDP)  และส่งผลสืบเน่ืองถึงยอดขายและกาํไรของกิจการท่ีลดลง นั่น
หมายความวา่กระแสเงินสดท่ีคาดวา่กิจการจะไดรั้บจากการลงทุนหรือขายสินคา้ก็จะลดลง และใน
ท่ีสุดก็จะส่งผลทาํใหร้าคาหลกัทรัพยป์รับตวัลดลงเช่นกนั 
     ระดบัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนซ่ึงมกัใชร้ะบุถึงความอยูดี่กินดีของประชาชน
ในรูปตวัเงินมกัจะถูกอ้างอิงจากตวัเลขผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ เน่ืองจากการนําเขา้/
บริการต่างๆจะถูกรวมไวใ้นการบริโภค  การลงทุนและการใช้จ่ายของภาครัฐแล้ว  ตวัเลขจีดีพี
ดงักล่าวมกัถูกนาํไปใช้ในการอา้งอิงถึงคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศนั้นๆส่งผลทาํให้
รัฐบาลในหลายประเทศมุ่งเนน้การบริหารประเทศเพื่อให้มีอตัราการเจริญเติบโตของจีดีพี   ดงันั้น
ในหลายๆ คร้ังจึงมกัพบวา่ภาครัฐเขา้ไปแทรกแซงกลไกตลาดผา่นการใชจ่้ายของภาครัฐเพื่อส่งผล
กระทบต่อจีดีพีของประเทศ  อยา่งไรก็ตามจีดีพีอาจไม่ไดเ้ป็นตวัสะทอ้นท่ีแทจ้ริงถึงความกินดีอยูดี่
ของประชาชนในประเทศ  เน่ืองจากจีดีพีไม่ไดพ้ิจารณาถึงการกระจายรายไดท่ี้เกิดข้ึนในประเทศ  
ไม่ไดค้าํนึงถึงมลภาวะท่ีเกิดข้ึน  ไม่ไดค้าํนึงถึงปริมาณทรัพยากรท่ีอาจสูญเสียไป  รวมทั้งอาจไม่ได้
คาํนึงถึงผลกระทบทางสังคมต่างๆและวถีิชีวติในสังคมเป็นตน้    

4) มีความรู้ในแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค  คือการศึกษาถึงกลไกใน
การกาํหนดราคาสินคา้และ/หรือบริการในระบบเศรษฐกิจ ดงันั้นการตดัสินใจเลือกใชสิ้นคา้/บริการ
หน่ึงๆย่อมส่งผลกระทบต่อความตอ้งการสินคา้/บริการอ่ืนๆ นัน่หมายความว่าราคาสินคา้/บริการ
ต่างๆ ท่ีแข่งขนัโดยตรงหรือสามารถใชท้ดแทนกนัยอ่มมีความสัมพนัธ์กนัในท่ีสุด  ในการตดัสินใจ
เลือกใช้สินคา้/บริการใดๆรวมทั้งการตดัสินใจเลือกการลงทุน จึงจาํเป็นตอ้งมีการพิจารราตน้ทุน
ของทางเลือกอ่ืนๆดว้ยเช่นกนั  ซ่ึงอาจมองไดว้า่ตน้ทุนของทางเลือกอ่ืนๆก็เป็นตน้ทุนค่าเสียโอกาส
เช่นกนั 
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   2.1.2   แนวคิดและทฤษฎีทางบัญชี(Accountings Concepts and Theories) ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การวางแผนการเงิน คือ การศึกษาขอ้มูลทางการเงิน(Financial Information) และการวิเคราะห์งบ
การเงิน การวางแผนทางการเงินเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการลงทุนจาํเป็นตอ้งมีความรู้อาศยั
แนวคิดและหลกัทฤษฎีทางบญัชีเพื่อวเิคราะห์ถึงสถานะภาพทางการเงินของบริษทัท่ีจะลงทุน ทั้งน้ี
ขอ้มูลท่ีจาํเป็นในการวิเคราะห์ทางการเงินจะถูกนาํเสนอในรายงานทางบญัชีท่ีเรียกว่างบการเงิน
(Financial Statement) ซ่ึงแสดงถึงฐานะการเงินของบริษทั ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  หรืออาจแสดงถึงผล
ประกอบการในการดาํเนินงานกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทัท่ีเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบญัชีหน่ึง 
ซ่ึงอาจเป็น 3 เดือน หรือ 6 เดือน หรือ 12 เดือน โดยปกติรอบระยะเวลาบญัชี 1 งวด มกัจะมาบรรจบ 
ณ ส้ินปี คือ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  องคป์ระกอบของงบการเงินท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 
 1) รายงานผูส้อบบญัชี คือรายงานความเห็นต่องบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตซ่ึง
เป็นบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระจากบริษทัไดท้าํการตรวจสอบว่างบการเงินเหล่านั้นแสดงถึงฐานะ
การเงิน  ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตอ้งและจดัทาํข้ึนตามมาฐานการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไปหรือไม่  ดงันั้นก่อนท่ีจะนาํขอ้มูลงบการเงินไปใชใ้นการตดัสินใจ  ผูใ้ชง้บการเงินจึง
ควรอ่านรายงานความเห็นของผูส้อบบญัชีดว้ย 
 2) งบแสดงฐานะทางการเงิน(Statement of Financial Position) คืองบแสดงฐานะทาง
การเงินของบริษทั ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลสินทรัพย ์หน้ีสิน และ
ส่วนของเจา้ของ โดยงบดุลจะแสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์กิจกรรมลงทุน(สินทรัพย)์ และกิจกรรม
ในการจดัหาเงินทุน(หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้) 
 3) งบกาํไรขาดทุน(Income Statement) คืองบการเงินท่ีใช้ข้อมูลเก่ียวกับผลของ
กิจกรรมในการดาํเนินงานของบริษทัในช่วงระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงประกอบดว้ยรายการของรายได ้และ
ค่าใช้จ่ายของบริษทั ในหลกัการบญัชีกาํหนดให้บริษทัรับรู้รายได้ในงบกาํไรขาดทุนเม่ือบริษทั
ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของสินทรัพย ์ หรือการลดลง
ของหน้ีสิน และเม่ือบริษทัสามารถวดัค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ  
รวมทั้ งต้องมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีจะเกิดรายการนั้นข้ึน นอกจากนั้นบริษัทควรรับรู้
ค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนเม่ือประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของบริษทัลดลง เน่ืองจากการ
ลดลงของสินทรัพยห์รือการเพิ่มข้ึนของหน้ีสิน และบริษทัสามารถวดัค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 4) งบกระแสเงินสด(Cash Flow Statement) คือ งบการเงินท่ีให้ขอ้มูลเก่ียวกบักระแส
เงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายของบริษทัในช่วงระยะเวลาหน่ึง โดยแสดงถึงแหล่งท่ีมาและแหล่ง
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ท่ีใชไ้ปของเงินสด รวมทั้งเงินสดสุทธิท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงในระหว่างงวดจากกิจกรรมทางธุรกิจท่ี
เกิดข้ึนในบริษทัอนัไดแ้ก่ กิจกรรมการดาํเนินงาน กิจกรรมการลงทุน กิจกรรมจดัหาเงินทุน 
 5) หมายเหตุประกอบงบการเงิน  เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับขอ้มูลท่ีไม่ไดแ้สดง
ไวใ้นงบการเงิน 
 
 2.1.3   แนวคิดและและทฤษฎีทางการเงิน(Financial Concepts and Theories) กล่าวไวว้า่    
ในการวางแผนการลงทุนตอ้งมีความรู้และแนวคิดเก่ียวกบัระบบทางการเงิน  มูลค่าเงินตามเวลา  
อตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียง เพื่อท่ีจะสามารถทราบถึงส่ิงต่อไปน้ี 
 1)  ทางเลือกต่างๆท่ีเป็นไปไดใ้นการลงทุนและการจดัหาเงินทุน 
 2)  แนวทางในการคาํนวณระยะเวลาท่ีตอ้งการให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินท่ีมีอยู่
ภายใตท้างเลือกการลงทุนต่างๆ 
 3)  แนวทางในการกาํหนดหลกัทรัพยท่ี์เหมาะสมสําหรับการลงทุนภายใตข้อ้จาํกดัใน
ดา้นระยะเวลาท่ีตอ้งการใหบ้รรลุเป้าหมายทางการเงินทุนท่ีมีอยู ่
 4)  แนวทางในการกําหนดเงินทุนท่ีต้องการ  เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทาง
การเงินท่ีมีอยูภ่ายใตข้อ้จาํกดัในดา้นระยะเวลาท่ีตอ้งการใหบ้รรลุเป้าหมายนั้นๆ 
 5)  แนวทางในการคาํนวณหามูลค่าเม่ือส้ินสุดการลงทุน  จากการลงทุนในหลกัทรัพย์
ต่างๆ ภายในระยะเวลาการลงทุนท่ีกาํหนดจากจาํนวนเงินลงทุนเบ้ืองตน้ 
 6)  การคาํนวณอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจากการลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพยต่์างๆ 
 
 จากแนวคิดของทฤษฏีน้ีกาํหนด ทางเลือกในการลงทุน (Investment Alternatives) มี      
2 รูปแบบคือ 1) สินทรัพยแ์ทจ้ริง(Real Assets) การลงทุนในสินทรัพยท่ี์แทจ้ริงจะเป็นการลงทุน
ทางตรงโดยการซ้ือสินทรัพยท่ี์ใช้ในการผลิตสินคา้หรือบริการต่างๆเพื่อสร้างรายไดจ้ากการขาย
สินค้าหรือบริการนั้นๆ เช่น รถยนต์ อสังหาริมทรัพย์ ทองคาํ เพชร เป็นต้น  2)  สินทรัพย์ทาง
การเงิน(Financial Assets) การลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินจะเป็นการลงทุนทางออ้มโดยการเขา้
ทาํสัญญาเพื่อถือสิทธิทางออ้มในการถือครองสินทรัพยแ์ทจ้ริงอีกทอดหน่ึง เช่นหุ้นกู ้ พนัธบตัร  
หุน้บุริมสิทธิ  หุ้นสามญั ตราสารอนุพนัธ์ และตราสารทางการเงินอ่ืนๆ การลงทุนในสินทรัพยท์าง
การเงินมีขอ้ไดเ้ปรียบสินทรัพยท่ี์แทจ้ริงในดา้นสภาพคล่อง เน่ืองจากการซ้ือขายไดง่้าย  สะดวก 
คล่องตวัและประหยดัค่าใชจ่้ายในการซ้ือขายกวา่การลงทุนในสินทรัพยแ์ทจ้ริง 
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 การศึกษาการลงทุนในสินทรัพยป์ระเภทต่างๆ ควรคาํนึงถึง ผลตอบแทนและความ
เส่ียงจากการลงทุนดงัน้ี 
 

1. เงินฝากธนาคารพาณิชย ์(Deposits) 
  เงินฝากธนาคารพาณิชย ์ เป็นการลงทุนท่ีมีสภาพคล่องสูง  ความเส่ียงตํ่า  และให้
ผลตอบแทนในระดบัตํ่า  เงินลงทุนในส่วนน้ีถือว่ามีความจาํเป็นท่ีตอ้งดาํรงเอาไวเ้พื่อใช้จ่ายใน
ชีวติประจาํวนั  และเพื่อสาํรองไวใ้ชจ้่ายในยามฉุกเฉิน 
 

2. ตัว๋เงินคลงั (Treasury Bill)  
       เป็นตราสารหน้ีซ่ึงมีอายไุม่เกิน 1 ปี ท่ีออกโดยกระทรวงการคลงั ผา่นกระบวนการ
จดัจาํหน่ายของธนาคารแห่งประเทศไทย การซ้ือขายตัว๋เงินคลงัจะมีราคาตํ่ากวา่ราคาท่ีตราไว ้(face 
value)โดยมีส่วนต่างเรียกวา่ ส่วนลด(discount)  เป็นผลตอบแทนให้แก่ผูล้งทุน จดัเป็นตราสารท่ีไม่
มีความเส่ียง เพราะเป็นหน้ีของรัฐบาล จึงไม่มีความเส่ียงต่อการผดินดัชาํระหน้ี  และเน่ืองจากตัว๋เงิน
คลงัไม่มีดอกเบ้ียจ่ายระหว่างกาล แต่มีการซ้ือขายท่ีส่วนลดจากราคาท่ีตรา จึงไม่มีความเส่ียงใน
กรณีท่ีอตัราดอกเบ้ียปรับตวัสูงข้ึน  ภายใตเ้ง่ือนไขว่าผูล้งทุนตอ้งถือตัว๋เงินคลังจนครบกาํหนด  
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตัว๋เงินคลงัจึงมกัใชเ้ป็นตวัแทนอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน
ท่ีปราศจากความเส่ียง(risk-free return) 
 

3. หุน้สามญั(Common Stock) 
  เป็นตราสารประเภทหุ้นทุนท่ีผูถื้อหุ้นจะมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของกิจการตามสัดส่วน
มูลค่าของหุน้สามญัท่ีครอบครอง กล่าวคือ ความเป็นเจา้ของถูกแบ่งตามจาํนวนหุ้น  และอตัราส่วน
การถือหุน้ ซ่ึงแสดงเป็นจาํนวนหุน้ท่ีถือเม่ือเปรียบเทียบกบัจาํนวนหุ้นท่ีออกและจาํนวนหุ้นทั้งหมด
ในบริษทั แต่หุ้นสามญัจะรับผิดชอบหน้ีสินท่ีจาํกดั  ผูถื้อหุ้นสามญัจะไดรั้บผลตอบแทนในรูปของ
กระแสเงินสดจากเงินปันผล ซ่ึงข้ึนอยู่กบันโยบายของบริษทัและกาํไรหรือผลประกอบการของ
บริษทัในปีนั้นๆ นอกจากนั้นผูถื้อหุ้นสามญัในฐานะเจา้ของบริษทัจะมีสิทธิในการลงคะแนนเส่ียง
ระดบัความเส่ียงจากการลงทุนจะเน่ืองมาจากผลประกอบการและแนวโน้มในการทาํกาํไรของ
บริษทั ซ่ึงข้ึนอยู่กบัปัจจยัเส่ียงสําคญั 2 ปัจจยัคือ 1) ความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจ และ 2) จาก
ปัจจยัเส่ียงจากการก่อหน้ีของบริษทั 
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4. หน่วยลงทุน (Unit trust)  
    เป็นหลกัทรัพยท่ี์ออกขายโดยบริษทัจดัการลงทุน(บลจ.) เพื่อระดมเงินเขา้กองทุน
รวมท่ีจดัตั้งข้ึน โดยบริษทัจดัการลงทุนจะจดัสรรเงินในกองทุนนั้นไปลงทุน  ตามสัดส่วนและ
เกณฑ์ท่ีไดก้าํหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน  โดยผูถื้อหน่วยลงทุนมีฐานะร่วมเป็นเจา้ของกองทุนนั้นๆ  
และมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตอบแทนจากผลกาํไรท่ีเกิดข้ึน   
 

5. หุน้กู ้(Bond)  
  เป็นตราสารหน้ีท่ีผูถื้อจะไดรั้บกระแสเงินสดจาํนวนหน่ึงเม่ือครบกาํหนดไถ่ถอน            
ซ่ึงเรียกวา่ มูลค่าไถ่ถอน(Maturity Value) หรือราคาหนา้ตัว๋ หรือมูลค่าท่ีตราไว(้Par Value) โดยอาจ
กาํหนดการจ่ายผลตอบแทนเป็นดอกเบ้ียหรือไม่ก็ได ้ ในกรณีท่ีมีการจ่ายดอกเบ้ียจะจ่ายเท่าๆ กนั
หน่วยของหุ้นกู้เป็นงวดๆ เป็นร้อยละของราคาท่ีตราไว ้ซ่ึงอาจกาํหนดอตัราดอกเบ้ียคงท่ี หรือ
กาํหนดอตัราดอกเบ้ียในแต่ละงวดแตกต่างกนัโดยอาจอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
 

6. พนัธบตัรรัฐบาล (Treasury Bond)  
  คือ ตราสารหน้ีท่ีมีอายตุั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป ซ่ึงมีอาย ุณ วนัออกพนัธบตัรท่ีหลากหลาย
ตั้งแต่ระยะสั้น 1-5 ปี ระยะกลางและระยะยาวตั้งแต่ประมาณ 7-10 ปีข้ึนไป โดยระยะเวลาสูงสุดท่ี
ออกขายในปัจจุบนัคือ 20 ปี  ทั้ งน้ีธนาคารแห่งประเทศไทยจะทาํหน้าท่ีเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายและ
รับประกนัการจาํหน่ายแต่ผูเ้ดียวพนัธบตัรรัฐบาลจะกาํหนดอตัราดอกเบ้ียค่อนขา้งตํ่า เน่ืองจากมี
รัฐบาลเป็นลูกหน้ีทาํให้ไม่มีความเส่ียงดา้นเครดิตของตราสารท่ีจะเกิดผิดนดัชาํระดอกเบ้ียและเงิน
ตน้ เพราะรัฐบาลซ่ึงเป็นผูอ้อกสามารถเรียกเก็บภาษีจากประชาชนมาชาํระหน้ีใหต้รงตามกาํหนดได้
เสมอ แต่การลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาลยงัคงมีความเส่ียงดา้นการเปล่ียนแปลงของราคาเน่ืองจาก
การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดยงัคงมีอยู ่
 
 พายพั  ขาวเหลือง. (2548)  (อา้งใน  จนัทร์เพ็ญ  บุญฉาย, 2551:23). ไดพ้ิจารณาถึง
ความสมพนัธ์ของปัจจยัช่วงอายุของบุคคลกบัการวางแผนการเงินส่วนบุคคล(Personal Financial 
Planning Life Cycle) โดยพิจารณาถึงรายไดแ้ละภาระค่าใช้จ่ายของบุคคลไว ้3 ช่วงแต่ละช่วงจะ   
ไม่เหมือนกนัดงัน้ีคือ 
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แผนภาพที ่2.1 : แสดงรายได้และรายจ่ายในแต่ละช่วงอายุ 
 

 
ช่วงที ่1 :  วยัศึกษา  คือ  ช่วงอายุ 1-20 ปี เป็นช่วงการศึกษาหาความรู้และพฒันาทกัษะ

ดา้นต่างๆเป็นวยัท่ีเตรียมความพร้อมเพื่อกา้วสู่วยัทาํงาน เป็นวยัท่ีส่วนใหญ่ยงัไม่มีรายได ้ค่าใชจ่้าย
ส่วนใหญ่เป็นภาระพอ่-แม่ หรือผูป้กครองเป็นผูรั้บผดิชอบ 

 
ช่วงที่ 2 :  วัยท างาน  คือ  ช่วงอายุ 20-60 ปี วัยน้ีจะมีรายได ้ รายไดจ้ะเพิ่มข้ึนตามอายุ

งานและประสบการณ์ในการทาํงาน  ช่วงวยัน้ียงัถือเป็นวยัสร้างครอบครัวใหม่  ซ่ึงสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะไดแ้ก่ 

1) ระยะเร่ิมตั้งครอบครัว (The Beginning Family) 
2) ระยะขยายครอบครัว (The Expanding Family) 
3) ระยะแยกยา้ยครอบครัว (The Launching Family) 

 
ช่วงที่ 3 :  วัยเกษียณ  คือ  ช่วงอายุ  60 ปีข้ึนไป  วยัน้ีรายไดจ้ะลดลงเน่ืองจากเกษียณ

จากการทาํงาน รายไดท่ี้มีอาจเป็นบาํนาญ  บาํเหน็จ  เงินสะสมทรัพย ์ เงินประกนัชีวิต หรือรายได้
จากเงินออมและเงินลงทุนต่างๆ  ภาระค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองในด้านสุขภาพ ค่า
รักษาพยาบาล  และการพกัผอ่น ถา้วางแผนการเงินท่ีดีจะทาํให้การใชชี้วิตภายหลงัเกษียณไดอ้ยา่ง
สุขสบาย 
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แผนภาพที ่ 2.2  :  ความสัมพนัธ์ระหว่างช่วงอายุและรายได้ของบุคคล 

 
ทีม่า :  Keown, J. (2000:8)  

 
2.2   แนวคิด  หลกัการ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพือ่การเกษียณอายุ (Retirement Personal 
Financial Planning) 
 

ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. (2553). 
กล่าวถึงการวางแผนทางการเงินเพื่อให้ความคุ้มครองทางด้านรายได้แก่ผูสู้งอายุท่ีขาดรายได้
เน่ืองจากเกษียณอายุ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบนัซ่ึงความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
การแพทย ์ และคุณภาพชีวิตความเป็นอยูข่องประชากรโลกพฒันาสูงข้ึน  ส่งผลให้ประชากรโลกมี
อายุท่ียาวมากข้ึน  จนอาจส่งผลทาํให้เกิดปัญหาการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างประชากรโลกท่ีมี
สัดส่วนของอายุเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว  ดงันั้นแนวทางท่ีจะสามารถช่วยรักษาระดบัคุณภาพชีวิตเม่ือ
ตอ้งสูญเสียรายไดใ้นช่วงหลงัเกษียณให้เทียบเท่าหรือใกลเ้คียงกบัช่วงก่อนเกษียณไดเ้ป็นอยา่งดีก็
คือ  การเตรียมความพร้อมและการวางแผนเพื่อวยัเกษียณท่ีดีในช่วงก่อนเกษียณนัน่เอง  

การวางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณ  จึงมีกระบวนการในการวางแผนการดาํเนินชีวิต
ในช่วงหลงัเกษียณอายหุลงัจากหยดุการทาํงาน  ภายใตม้าตรฐานการครองชีพท่ีตอ้งการและเป็นไป
ได ้ ซ่ึงตอ้งอาศยัการคาดการณ์อายท่ีุคาดวา่จะเกษียณและแหล่งท่ีมาของรายไดห้ลงัเกษียณอายุ  เพื่อ
กาํหนดกลยุทธ์และแนวทางท่ีจะทาํให้แผนการดาํเนินชีวิตในช่วงหลงัเกษียณอายุนั้นบรรลุผลตาม
เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ อย่างไรก็ตามการวางแผนเพื่อวยัเกษียณไม่ใช่แผนมาตรฐานท่ีจะสามารถ
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ใช้ได้กบัทุกคน  เน่ืองจากแต่ละคนจะมีสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั  มีรูปแบบการออมเงินเพื่อวยั
เกษียณผ่านช่องทางต่างๆแตกต่างกนั  ดงันั้นการวางแผนทางการเงินจะตอ้งมีการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลและพิจารณาเป็นรายบุคคล 

การจดัทาํแผนการเงินเพื่อวยัเกษียณ  สามารถแบ่งกระบวนการในการจดัทาํไดด้งัน้ี 
1. การรวบรวมขอ้มูล สาํหรับการวางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณดงัน้ี 

1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป ได้แก่ขอ้มูลครอบครัว ผูท่ี้อยู่ในความดูแล  อาชีพ 
สถานะสมรส  อาย ุ เป็นตน้ 

1.2 ขอ้มูลสมมติฐานซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็นขอ้มูลสมมติฐานเชิงคุณภาพ และ
ขอ้มูลสมมติฐานเชิงปริมาณดงัน้ี 

- ขอ้มูลสมมติฐานเชิงคุณภาพ  ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัเป้าหมายทางการเงินเพื่อวยั
เกษียณ  เป้าหมายในการดาํเนินชีวติในช่วงหลงัเกษียณอาย ุเป็นตน้ 

- ขอ้มูลสมมติฐานเชิงปริมาณ เป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการคาํนวณจาํนวนเงินเพื่อ
จดัทาํแผนเพื่อวยัเกษียณต่างๆได้แก่ อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีต้องการ อตัราเงินเฟ้อ  
อตัราส่วนเงินไดท่ี้ตอ้งการภายหลงัเกษียณเทียบกบัก่อนเกษียณ อายุท่ีคาดวา่จะเกษียณ จาํนวนปีท่ี
คาดว่าจะอยู่ภายหลังเกษียณ ขอ้มูลแหล่งเงินออมเพื่อเกษียณและวิธีการการประมาณการความ
ตอ้งการเงินเม่ือเกษียณอาย ุ

2. ประมาณการทางการเงินเพื่อวยัเกษียณอายุ  โดยคาํนวณ 1) ความตอ้งการเงินเม่ือ
เกษียณอายุหรือการคํานวณจากค่าใช้จ่าย 2) ค ํานวณมูลค่าแหล่งเงินออมเม่ือเกษียณอาย ุ                 
3) คาํนวณหาจาํนวนเงินส่วนท่ีขาดหรือเกินของแหล่งเงินออมเม่ือเกษียณอายุ  4) จาํนวนเงินท่ีตอ้ง
ออมเพิ่มหรือลงทุนเพิ่มเพื่อการเกษียณอาย ุ

ในการวางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณอายุจึงตอ้งรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย์
และแหล่งรายไดข้องผูเ้กษียณอายุเพื่อนาํไปใชเ้ป็นเงินทุนในการดาํเนินชีวิตในช่วงหลงัเกษียณอายุ
ได ้ซ่ึงสามารถแบ่งแหล่งเงินออกไดด้งัน้ี 

2.1 แหล่งเงินท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั เป็นแหล่งเงินท่ีไดส้ะสมไว ้เช่นจากการฝากธนาคาร
การลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีสถานะใกลเ้คียงเงินสดเช่น พนัธบตัร ประกนัชีวติ หุ้นสามญั หุ้นสหกรณ์ 
ทองคาํ  อสังหาริมทรัพย ์

2.2 แหล่งเงินทุนเพื่อการเกษียณ เช่น กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ ท่ีจดัตั้งข้ึน
ตาม พระราชบญัญติักองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการพ.ศ.2539 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อประกนั
การจ่ายบาํเหน็จบาํนาญให้แก่ข้าราชการส่งเสริมการออมทรัพย์  และจดัสวสัดิการและสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนให้สมาชิก การให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเม่ือออกจาก
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ราชการ โดยสมาชิกตอ้งจ่ายเงินเขา้กองทุนร้อยละ 3 ของเงินเดือนและรัฐจ่ายสมทบในจาํนวน
เท่ากนั ทั้งน้ีขา้ราชการท่ีเกษียณอายแุละมีอายรุาชการตั้งแต่ 10 ปี ข้ึนไปมีสิทธิเลือกรับบาํเหน็จหรือ
บาํนาญ ซ่ึงเงินบาํเหน็จนั้นกาํหนดเท่ากบัเงินเดือนเดือนสุดทา้ยคูณดว้ยเวลาราชการ ในขณะท่ีเงิน
บาํนาญนั้นกาํหนดเท่ากบัเงินเดือนเฉล่ีย 60 เดือนสุดทา้ยคูณดว้ยเวลาราชการและหารดว้ย 50 ทั้งน้ี
ตอ้งไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินเดือนเฉล่ีย 60 เดือนสุดทา้ย 

2.3 แหล่งเงินออม/เงินลงทุนประจาํเพื่อเกษียณอายุ เป็นแหล่งเงินออมหรือลงทุน
ประจาํทุกเดือนหรือทุกปี ตั้งแต่ปัจจุบนัไปจนถึงเกษียณอายุ เพื่อเป็นเงินทุนท่ีจะนาํไปใช้ในการ
ดาํเนินชีวติในช่วงหลงัเกษียณอาย ุ

3. การวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ  (Retirement Planning) GPF-E-learning/ 
Financial Planning . (2554). ไดก้ล่าววา่ คนทาํงานส่วนใหญ่นั้นมีความคาดหวงัว่าจะเลิกทาํงาน
ในช่วงอายใุดช่วงอายหุน่ึง  และใชเ้วลาหลงัทาํงานพกัผอ่นหรือวา่ทาํกิจกรรมท่ีอยากทาํ     ซ่ึงการท่ี
เราเลิกทาํงานและขาดรายไดจ้ากการทาํงานไปนั้นถือเป็นเร่ืองใหญ่สําหรับชีวิตทีเดียวเพราะ ถา้เรา
ตอ้งการท่ีจะดาํรงชีวติความเป็นอยูใ่หเ้หมือนกบัปัจจุบนัท่ีเป็นอยูห่รือสามารถทาํส่ิงต่างๆท่ีอยากทาํ  
จากการศึกษาพบวา่อายุเฉล่ียของคนไทยนั้นเพิ่มสูงข้ึนเน่ืองจากวิทยาการทางการแพทยท่ี์ทนัสมยั
ข้ึน อายเุฉล่ียของผูช้ายสูงข้ึนจาก 56 ปี เป็น 68 ปี จากปี 2539 จนถึงปี2546 ส่วนผูห้ญิงนั้นอายุเฉล่ีย
เพิ่มข้ึนจาก 62 ปี เป็น 72 ปี  ซ่ึงหมายถึงวา่ระยะเวลาท่ีเราตอ้งดาํรงชีวิตอยูใ่นช่วงท่ีไม่ไดท้าํงาน
สร้างรายไดแ้ลว้นั้นยาวนานข้ึนและจะตอ้งใชเ้งินจาํนวนมากข้ึน ในการดาํรงชีวิตหลงัเกษียณแต่ละ
คนนั้นต่างความคิดกนัไป บางคนอาจจะคิดวา่การวางแผนเพื่อการเกษียณนั้นยงัไม่จาํ เป็นตอ้งรีบทาํ  
เน่ืองจากเรายงัมีชีวติอยูน่าน  แต่บางคนนั้นอาจจะวางแผนไวแ้ลว้วา่จะตอ้งทาํ งานหนกัเป็นเวลา40 
ปี เพื่อท่ีจะมีเงินและทรัพยส์มบติัสะสมไวจ้ากทั้งกองทุนสํา รองเล้ียงชีพหรือกองทุน บาํนาญและ
สินทรัพยอ่ื์นๆ อีกถึงจะพอเพียงกบัการดาํรงชีพหลงัเกษียณไดเ้ป็นอยา่งดี ถา้เรามองการณ์ไกลจะ
เห็นว่าความคิดท่ีเตรียมความพร้อมวางแผนทางการเงินไวส้ํา หรับตอนเกษียณนั้นเป็นส่ิงท่ี
รอบคอบ และสร้างความสุขให้เราไดใ้นบั้นปลายชีวิตการวางแผนเพื่อการเกษียณนั้นนบัเป็นส่วน
หน่ึงท่ีสําคญัของการวางแผนทางการเงิน แต่ว่าคนส่วนใหญ่นั้นจะยงัมองไม่เห็นความสําคญั
เน่ืองจากในชีวติคนเรานั้นมกัจะมีความจาํเป็นทางการเงินในเร่ืองต่างๆ ก่อนท่ีจะถึงการวางแผนการ
เกษียณ เช่น คนท่ีเพิ่งจบการศึกษาเพิ่งเร่ิมจะทาํงานก็มกัจะคิดถึงเร่ืองท่ีใกลต้วัก่อน เช่น วางแผน
การเงินสาํหรับการซ้ือรถ  การซ้ือบา้น  หรือการเรียนต่อ  นอ้ยคนนกัท่ีจะนึกไปถึง ช่วงเวลาอีก 30-
40 ปี ขา้งหนา้ถึงจะเป็นการยากท่ีเราจะตอ้งมองขา้มความตอ้งการในปัจจุบนั และมองไปถึงความจาํ 
เป็นในอนาคตแต่ถา้เราตอ้งการมีชีวติท่ีสบายตลอดไปไม่ตอ้งมาเดือดร้อนยามแก่ท่ีทาํ งานหารายได้
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ไม่ไดแ้ลว้นั้นการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณนั้นก็เป็นส่ิงท่ีจาํ เป็นอยา่งยิ่งเป้าหมายทางการเงิน
เพื่อการเกษียณนั้นนบัเป็นเป้าหมายทางการเงินท่ีสาํคญัมาก 

การกาํหนดเป้าหมายการเกษียณ การวางแผนการเกษียณอยา่งมีประสิทธิภาพนั้นเร่ิมตน้
ดว้ยการวางเป้าหมายก่อน การตั้งเป้าหมายเป็นส่ิงสําคญัเพราะจะเป็นตวักาํหนดทิศทางในการท่ีจะ
วางแผนเพื่อการเกษียณ ซ่ึงเป้าหมายนั้นจะตอ้งชดัเจนและเป็นไปได ้ และจะบอกไดว้า่เราตอ้งการ
คุณภาพชีวติแบบไหนหลงัจากท่ีเราเกษียณแลว้ เช่น ถา้ตอ้งการท่ีจะท่องเท่ียวหรือตอ้งการมีบา้นพกั 
ตอ้งการมีกิจการเล็กๆ เป็นของตนเอง หรือตอ้งการมีเงินไวใ้ชจ้่ายให้เพียงพอในแต่ละเดือนโดยไม่
ตอ้งเปล่ียนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของเรา ไม่ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรนั้น ส่ิงสําคญัท่ีตอ้ง
พิจารณาเป็นอันดับแรกคือเป้าหมายท่ีตั้ งไว้นั้ นจะต้องสอดคล้องกับรายรับและรายจ่ายและ
ความสามารถในการหารายได ้เช่นถา้ในแต่ละเดือนนั้นรายไดห้กัรายจ่ายแลว้มีเงินเหลือแต่ละเดือน  
4,000 - 5,000 บาท ซ่ึงเป็นเงินท่ีสะสมหรือเพื่อนาํไปลงทุนเพื่อวตัถุประสงคต่์างๆ รวมถึงเพื่อใช้จ่าย
ภายหลงัเกษียณอายดุว้ย  ก็คงไม่สามารถท่ีจะตั้งเป้าหมายทางการเงินภายหลงัเกษียณให้ไกลเกินไป
ได ้เช่น  ตอ้งการเปิดกิจการท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนท่ีมากเป็น 10 ลา้นบาทข้ึนไป 
 

 ปัจจัยท่ีจะช่วยประเมินหาเงินก้อนท่ีจะทาํให้มีเงินพอใช้จ่ายภายหลังเกษียณโดย
คาํนวณจาก 

1.   รายได้นบัจากปัจจุบนัจนถึงเกษียณ  รายไดป้ระมาณจากการออม การลงทุน เงิน
บาํเหน็จ และเงินบาํนาญ  

2.  ระยะเวลานับจากปัจจุบันจนถึงเกษียณเร่ิมจากต้องคิดว่าจะเกษียณอายุเม่ือไร 
โดยทัว่ไปเราจะเกษียณอายุท่ีอายุ 60 ปี  แต่ไม่วา่จะเกษียณอายุจากการทาํงานตอนอายุเท่าไร ให้
เขียนลงไปในสมุดบนัทึกซ่ึงถือว่าเป็นการให้สัญญากบัตนเอง และจะช่วยบอกถึงระยะเวลาการ
ทาํงานก่อนเกษียณ และเป็นตวัเลขท่ีช่วยในคาํนวณไดว้า่มีความสามารถหาเงินไดเ้ป็นจาํนวนเท่าไร
เพื่อใชจ่้ายภายหลงัเกษียณอายุ เช่นถา้มีอายุ 30 ปี จะเกษียณอายุตอน 60 ปี ดงันั้นเวลาทาํงานอีก 30 
ปี 

3.    ระยะเวลาท่ีผูอ้อมจะดาํรงชีพหลงัเกษียณ 
4.   ค่าใช้จ่ายโดยประมาณท่ีเพียงพอสําหรับการดาํรงชีพ ซ่ึงประมาณว่า 40% ของ

รายไดต่้อเดือนเฉล่ีย 5 ปีสุดทา้ย จึงเพียงพอสาํ หรับการดาํรงชีพอยา่งปกติ 
5.    อตัราเงินเฟ้อ  ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อค่าของเงินในอนาคต อตัราเงินเฟ้อยิ่งสูง ค่าของ

เงินในอนาคตยิง่ลดนอ้ยลง 
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6.    อตัราผลตอบแทนของเงินออม  ผลตอบแทนของเงินออมยิ่งสูง  ก็จะทาํให้ความ
เป็นไปไดข้องการมีเงินกอ้นตอนเกษียณเป็นไปไดม้ากข้ึน 

ส่วนหลงัเกษียณแลว้คุณจะมีชีวิตอยู่อีกนานเท่าไรนั้น ก็อาจจะลองคาํนวณดูได้ว่าจะ
เกษียณตอนอายเุท่าไรและตอ้งมีชีวติอยูต่่อไปอีกก่ีปี โดยลองนาํอายเุฉล่ียของคนไทยมาลบออกจาก
อายุท่ีเราจะเกษียณ (อายุเฉล่ียของคนไทยคือผูช้าย 69 ปี ส่วนผูห้ญิงคือ 75 ปี ) ดงันั้นโดยทัว่ไปถา้
เป็นผูช้ายก็มีชีวิตอยูห่ลงัทาํงานอีก 9 ปี  และเป็นผูห้ญิงจะอยูอี่กถึง 15 ปี และจากเทคโนโลยีทาง
การแพทยแ์ละปัจจยัอ่ืนๆ ทาํ ใหค้นเรามีแนวโนม้ท่ีจะอายยุนืกวา่น้ี  

 
สุขใจ  นํ้ าผุด. (2545). ได้ให้แนวคิดเก่ียวกบัเกษียณอายุ(Retirement) หมายถึง การท่ี

บุคคลถอนตวัออกจากงานประจาํท่ีทาํอยู่  เม่ือมีอายุครบในระหว่าง 55-60 ปี โดยช่วงอายุท่ีจะ
เกษียณนั้นข้ึนอยู่กับอาชีพและระเบียบข้อบงัคบัของแต่ละหน่วยงาน สําหรับผูรั้บราชการตาม
ระเบียบขา้ราชการพลเรือน กาํหนดให้ขา้ราชการเกษียณอายุเพื่อรับบาํเหน็จและบาํนาญเม่ือมีอายุ
ครบ 60 ปี บริบูรณ์ ในส่วนของหน่วยงานเอกชนอาจกาํหนดให้พนกังานออกจากงานเม่ืออายุครบ 
55 ปี หรือ 60 ปี หรือบางแห่งยงัยอมรับบุคคลท่ีมีอายุเกินกวา่ 60 ปี ทาํงานต่อไปได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคลนั้นๆ สําหรับบางคนเลือกท่ีจะเกษียณอายุก่อน
กาํหนด  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเหตุผล และความพร้อมของแต่ละบุคคล การเกษียณอายนุั้นยอ่มหมายถึงการ
ส้ินสุดลงของเวลาของรายไดป้ระจาํท่ีเคยไดรั้บจากการทาํงาน ในขณะท่ีรายจ่ายยงัตอ้งมีจ่ายต่อไป
และมีแนวโนม้การใชจ่้ายท่ีเพิ่มสูงข้ึน เช่น ค่าดูแลรักษาสุขภาพ  ค่ารักษาพยาบาล ดงันั้นบุคคลท่ีจะ
การเกษียณอายุควรมีการเตรียมตวัและมีการวางแผนเพื่อรองรับการเกษียณอายุให้รอบคอบก่อนท่ี
จะเกษียณอาย ุ ซ่ึงจะทาํใหผู้เ้กษียณอายมีุชีวติความเป็นอยูอ่ยา่งมีความสุขในช่วงหลงัเกษียณอาย ุ

 
ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. (2553 ). 

การวางแผนเพื่อวยัเกษียณอายุ ( Retirement planning)  หมายถึง การวางแผนทางการเงินสําหรับ
ช่วงชีวติหลงัจากท่ีการหยดุทาํงาน   

ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. (2553). การ
วางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณอายุ หมายถึง กระบวนการในการกาํหนดเป้าหมายรายไดเ้พื่อวยั
เกษียณอาย ุและการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งรายไดส้าํหรับการเกษียณอาย ุโดยขอ้มูลน้ีจะใชใ้น
การกําหนดกระแสเงินสดสําหรับเกษียณอายุให้พอเพียงกับความต้องการผูเ้กษียณอายุ หรือ 
หมายถึง กระบวนการของการกาํหนดกลยุทธ์และเทคนิคสําหรับการสะสมความมัง่คัง่และการนาํ
ออกมาใช้ในระหว่างเกษียณอายุ ซ่ึงจากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปความหมายของ
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การวางแผนเพื่อวยัเกษียณได ้คือ กระบวนการในการวางแผนการดาํเนินชีวติในช่วงหลงัเกษียณอาย ุ
ภายใตพ้ื้นฐานท่ีเป็นไปได ้เพื่อกาํหนดกลยุทธ์และแนวทางท่ีจะทาํให้แผนการดาํเนินชีวิตในช่วง
หลงัเกษียณอายุนั้นบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ แต่อย่างไรก็ตาม การวางแผนเพื่อวยัเกษียณอายุ
ไม่ใช่เป็นแบบแผนมาตรฐานท่ีสามารถจะใช้ได้กบัทุกคน เน่ืองจากแต่ละคนจะมีสถานการณ์ท่ี
แตกต่างกนั มีรูปแบบการออมเงิน การลงทุน เพื่อวยัเกษียณอายท่ีุแตกต่างกนั 

 
ราชบณัฑิตยสถาน. (2546).   พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตสถาน ฉบบัปี พ.ศ. 2542 ได้

ใหนิ้ยามคาํวา่ “เกษียณไวว้า่” ก.ส้ินไป”(ใชเ้ก่ียวกบัการกาํหนดอาย)ุ เช่น เกษียณอายุราชการ คาํๆ น้ี
ท่ีใชใ้นบริบทน้ีตรงกบัภาษาองักฤษวา่ “toretire” หรือ “retirement” ซ่ึง “to withdraw from usual 
use or service” หรือ “เลิกจากการใชง้านหรือการให้บริการตามปกติ” อยา่งไรก็ตาม George w. 
Leeson ,2005 ไดใ้ห้ความหมายอยา่งละเอียดยิ่งข้ึนของคาํๆ น้ี โดยเสนอวา่ การเกษียณอายุนั้นอาจ
เป็นการเกษียณเพื่อใชชี้วิตบั้นปลายอยา่งมีความสุข โดยมีรายไดป้ระจาํมัน่คง (บาํนาญ) หรือเป็น
ช่วงเวลาท่ีสามารถทาํอะไร ตามท่ีอยากทาํไดอ้ยา่งเตม็ท่ีโดยไม่ตอ้งมีใครมาเป็นเจา้นาย 

 
นอกจากน้ี ลีสัน. (2548)  ยงัเสนอวา่ แนวคิดเบ้ืองหลงัการเกษียณอายุเปล่ียนจากการ

พกัผอ่น (rest) มาเป็นรางวลั (reward) และมาเป็นสิทธิ (right) นั้นคือ ในยุคแรกเร่ิมท่ีใช้มีการ
กาํหนดการเกษียณอายุนั้นเกิดจากความคิดท่ีว่าพนักงานท่ีได้ทาํงานมาจนถึงอายุหน่ึง ไม่ควร
อนุญาตให้ทาํงานอีกต่อไป เน่ืองจากเม่ืออายุมากข้ึน ความสามารถในการทาํงานก็จะลดน้อยลง 
เพราะผูสู้งวยัย่อมมีสภาพร่างกายทรุดถอยลงจึงเห็นว่าคนงานท่ีทาํงานมาถึงช่วงอายุน้ีสมควรได้
พกัผ่อน ซ่ึงในยุคสมยัท่ีเร่ิมมีการใช้มาตรการบงัคบัการเกษียณอายุ ผูสู้งวยัก็เป็นเช่นนั้นจริงโดย
ส่วนใหญ่ แต่เม่ือมีการพฒันาการเกษียณอายอุยา่งเป็นระบบมีการให้ส่ิงตอบแทน เช่น บาํนาญ และ
สวสัดิการอ่ืนๆ ทาํให้มีความคิดว่าแทนท่ีจะให้ผูเ้กษียณอายุเกษียณอายุเพื่อจะได้พกัผ่อนก็เกิด
แนวคิดว่าการเกษียณอายุถือเป็นรางวลั ตอบแทนคนทาํงานท่ีไดท้าํงานอย่างทุ่มเทให้แก่ราชการ
หรือบริษทัมาเป็นเวลานานผลตอบแทนก็คือ การเกษียณอายุ ซ่ึงเป็นการพกัผ่อนอย่างหน่ึงแต่
ประกอบไปดว้ยส่ิงตอบแทนไดแ้ก่บาํนาญ และสวสัดิการต่างๆ นั่นเอง แนวคิดก็คือว่าการ
เกษียณอายุเป็นการท่ีผูว้า่จา้งตอบแทนคนทาํงานท่ีทาํงานมาอย่างซ่ือสัตย ์ ซ่ึงสมควรไดมี้เวลาใช้
ชีวิตอยา่งอิสระไม่ตอ้งทาํงานอีกต่อไป แต่มีค่าตอบแทนให้เพื่อให้มีความสุขในบั้นปลายของชีวิต 
อยา่งไรก็ตามแนวความคิดก็เปล่ียนไปอีก กล่าวคือเม่ือระบบการใหบ้าํเหน็จ บาํนาญเป็นของปกติ 
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นรินทร์ โอฬารกิจอนนัต.์ (2555)  ไดใ้หแ้นวคิด แผนการเพื่อวยัเกษียณอายุเก่ียวกบัการ
วางแผนการเงินภายหลงัการเกษียณอายุคือ  ความจาํเป็นท่ีตอ้งมีเงินออมสะสมมากเท่าใด จึงจะ
เพียงพอในการใช้จ่ายในช่วงหลงัเกษียณอายุ โดยท่ีเราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย
เหมือนช่วงท่ีท่านยงัสามารถหารายไดไ้ดอ้ยู ่การวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุจึงเป็นเร่ือง
ท่ีสาํคญั โดยมีขั้นตอนในการกาํหนดแผนงาน เป็น 3 ขั้นตอน คือ 

1. การกาํหนดถึงความตอ้งการใชเ้งินทุนวา่ควรเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ินเท่าใด 
2. การกาํหนดถึงจาํนวนเงินท่ีท่านสามารถจะหามาไดร้วมทั้งหมด 
3. กาํหนดถึงความแตกต่างของจาํนวนเงิน ระหว่างความต้องการเงินทุนและ

ความสามารถในการหารายไดข้องท่าน 
การกาํหนดความตอ้งการใชเ้งินทุนในอนาคต   เราควรจะเร่ิมคาํนึงถึงจาํนวนรายจ่ายท่ี

จาํเป็นตอ้งใชใ้นวยัชราก่อนวา่มีรายจ่ายประเภทใดบา้ง อยา่งเช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าเดินทาง
ท่องเท่ียว รายจ่ายเพื่องานอดิเรกของแต่ละบุคคล ฯลฯ ซ่ึงรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเหล่าน้ีจะเป็นรายจ่ายท่ี
เพิ่มข้ึนในวยัชรา หลงัจากนั้นจึงเร่ิมกาํหนดความตอ้งการเงินทุนในอนาคต ท่ีสําคญัตอ้งไม่ลืมวา่ยิ่ง
อายมุากข้ึน เงินออมเพื่อรายจ่ายฉุกเฉินก็จะมีความจาํเป็นมากยิง่ข้ึน 

การกาํหนดจาํนวนเงินทุนท่ีสามารถหาไดใ้นอนาคต  ท่านควรทราบระยะเวลาก่อนท่ี
ท่านจะถึงกาํหนดเกษียณอายุ เพื่อกาํหนดเงินออมสะสมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เน่ืองจากอาชีพท่ีแตกต่าง
กนัยอ่มมีแผนการทางการเงินในอนาคตท่ีต่างกนั อยา่งเช่น หากท่านมีอาชีพรับราชการ ถึงแมจ้ะมี
เงินเดือนนอ้ยในระหวา่งอายุการทาํงาน แต่ก็มีการให้บาํเหน็จ บาํนาญแก่ผูท่ี้เกษียณอายุ ต่างกบัผูท่ี้
มีอาชีพรับจา้ง หรือเป็นพนกังานบริษทัเอกชน ดงันั้นการจดัสรรรายได ้รายจ่าย และเงินออมจึงเป็น
หนา้ท่ีของแต่ละบุคคล 

รายไดอ่ื้นๆ ท่ีท่านควรนาํมาประมาณการรายไดภ้ายหลงัการเกษียณอาย ุ
1.  เงินทุนประกนัชีวติ (แบบสะสมทรัพย ์หรือแบบเงินไดร้ายปี) 
2.  เงินปันผลท่ีไดรั้บจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์
3.  ดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาล หุน้กู ้ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน หรือ

การลงทุนในสถาบนัอ่ืน รวมถึงผลกาํไรจากการลงทุนโดยตรง 
4.  รายไดจ้ากการขาย หรือใหเ้ช่าทรัพยสิ์นส่วนบุคคล 
5.  กาํไรส่วนทุนท่ีไดรั้บจากหลกัทรัพยท่ี์ท่านถือไว ้
6.  รายไดจ้ากการทาํงานพิเศษภายหลงัการเกษียณอายุ 
7.  รายไดจ้ากการมีลาภลอยหรือการเส่ียงโชคอ่ืนใดทุกชนิด เช่น การถูกรางวลัสลาก

กินแบ่งรัฐบาล การถูกสลากออมสิน เป็นตน้ 
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ความแตกต่างระหวา่งรายรับและรายจ่ายภายหลงัการเกษียณอายุ  หลงัจากท่ีเรากาํหนด
รายรับ และรายจ่ายภายหลงัการเกษียณอายุแลว้ พบวา่มีความแตกต่างกนัมาก เราควรวางแผนการ
ใชจ่้ายอยา่งระมดัระวงั หรือเร่ิมตน้สะสมเงินออมในขณะท่ีเรายงัมีรายไดใ้ห้มากกวา่เดิม รวมไปถึง
การนาํเงินออมไปซ้ือพนัธบตัรรัฐบาลในระยะยาวแบบดอกเบ้ียทบตน้ และการลงทุนซ้ือหลกัทรัพย ์
หรือกองทุนต่างๆ เพื่อหวงัเงินปันผลท่ีจะไดรั้บในอนาคต 

ทางท่ีดีเราควรจะรักษาให้มีความแตกต่างระหว่างรายได ้ และรายจ่ายภายหลงัการ
เกษียณอายุให้มีนอ้ยท่ีสุด หากท่านทราบถึงความแตกต่างระหว่างรายไดแ้ละรายจ่ายดงักล่าว เรา
ควรพิจารณาถึงจาํนวนเงินท่ีแตกต่างกนันั้น และพยายามนาํส่วนท่ีเป็นเงินออมไปลงทุนให้ไดรั้บ
ผลตอบแทนมากข้ึน 
 

2.3   มูลค่าเงินตามเวลา (Time  Value  of  money) 
 

ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย.(2553). 
กล่าวถึงแนวคิดมูลค่าเงินตามเวลา มกัจะถูกนาํไปประยุกต์ใชใ้นการตดัสินใจในการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล ไม่วา่จะเป็นการคาํนวณเงินออมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินท่ีกาํหนดไว ้ 
ซ่ึงจะทาํให้สามารถทราบว่าบุคคลนั้นๆ จะตอ้งออมเงินในแต่ละงวดเท่าใดเพื่อให้ได้เงินจาํนวน
หน่ึงท่ีตอ้งการในอนาคต นอกจากนั้นยงัสามารถนาํแนวคิดดงักล่าวน้ีไปประยุกต์ในการคาํนวณ
จาํนวนเงินท่ีจะตอ้งชาํระคืนเงินกูท้ ั้งในส่วนของการชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียตามอตัราท่ีกาํหนด
ไวใ้หแ้ก่เจา้หน้ี ซ่ึงการชาํระหน้ีในแต่ละงวด มีจาํนวนชาํระคืนเท่าๆ กนั ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด  
การประยุกตใ์ชแ้นวคิดดงักล่าวยงัมีประโยชน์ในการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน  
ในกรณีท่ีมีทางเลือกในการลงทุนหลายๆ ทางเลือก ซ่ึงผูล้งทุนอาจจะใช้แนวคิดมูลค่าเงินตามเวลา
ในการคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนจากแต่ละทางเลือกในการลงทุน 

การคาํนวณหามูลค่าเงินอนาคตจะเป็นการคาํนวณหาผลรวมของเงินท่ีนาํไปลงทุนรวม
กบัดอกเบ้ียหรือผลตอนแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุน ส่วนการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัจะเป็นการหกั
ดอกเบ้ียเพื่อคาํนวณหาเงินตน้ท่ีนาํลงทุน 

การคาํนวณผลตอบแทนจากการลงทุนดว้ยการฝากเงินกบัธนาคารพาณิช ผลตอบแทน
เรียกว่า ดอกเบ้ีย และดอกเบ้ียท่ีได้รับในแต่ละงวดนั้นจะนาํไปรวมทบเป็นเงินตน้ในงวดถดัไป  
ส่งผลทาํให้ได้รับดอกเบ้ียจากเงินลงทุนทั้งต้นและดอกเบ้ีย แนวคิดดอกเบ้ียดังกล่าวน้ีเรียกว่า 
ดอกเบ้ียทบตน้  

การคิดดอกเบ้ียแบบทบต้นจะส่งผลทาํให้ได้รับมูลค่าของเงินลงทุนเม่ือส้ินสุดการ
ลงทุนสูงกว่าการคิดดอกเบ้ียแบบไม่ทบตน้ เช่น ถ้านาํเงินลงทุน 10,000 บาท เป็นเวลา 3 ปี โดย
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ไดรั้บอตัราดอกเบ้ียปีละ5% ถา้ดอกเบ้ียเป็นแบบไม่ทบตน้มูลค่าของเงินท่ีจะไดรั้บจากการลงทุนจะ
เท่ากบั 10,000+10,000*0.05*3 = 11,500 บาท 

ถ้าดอกเบ้ียเป็นแบบทบตน้มูลค่าของเงินท่ีจะได้รับจากการลงทุนจะ = 10,000*
(1+0.05)3 = 11,576.25 บาท  การลงทุนท่ีไดรั้บดอกเบ้ียแบบการคิดดอกเบ้ียทบตน้จะไดรั้บเงินจาก
การลงทุนมากกวา่การคิดดอกเบ้ียไม่ทบตน้  

ดงันั้นการลงทุนโดยทัว่ไป จะถูกตั้งสมมติฐานให้คิดทบต้นเสมอ เน่ืองจากในการ
วางแผนทางการเงินจะมีแผนการใชจ่้ายและแผนการลงทุน โดยมีสมมติฐานวา่เงินท่ีนาํมาลงทุนนั้น
เม่ือได้รับผลตอบแทนก็จะนําผลตอบแทนไปลงทุนต่อ ไม่ได้นําไปใช้จ่าย ส่งผลทาํให้ได้รับ
ผลตอบแทนต่อไปเร่ือยๆ  เช่น การวางแผนการลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงจะไดรั้บผลตอบแทน
เป็นดอกเบ้ียหรือกาํไรจากส่วนต่างของราคาไปลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาลต่อไป ส่งผลทาํให้ไดรั้บ
ดอกเบ้ียของดอกเบ้ียหรือดอกเบ้ียทบตน้ต่อไป 

ในกรณีท่ีอตัราดอกเบ้ียจากการลงทุนในแต่ละงวดไม่คงท่ี  จะตอ้งคิดอตัราดอกเบ้ียทบ
ตน้ทบตน้ในแต่ละงวดภายใตอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีไดรั้บในงวดนั้น 

การคาํนวณหามูลค่ารวมทั้งหมดทุกงวดของกระแสเงินสดท่ีเป็นเงินงวดส้ินงวด  อาจ
ทาํได้โดยการคิดลดเงินในแต่ละงวดเป็นมูลค่าปัจจุบนัแล้วนาํมารวมกนัเป็นมูลค่าปัจจุบนัของ
เงินงวด  หรือคิดทบตน้เงินในแต่ละงวดเป็นมูลค่าอนาคตแลว้นาํมารวมกนัเป็นมูลค่าอนาคตของ
เงินงวด 

การคิดดอกเบ้ียทบตน้ของเงินงวดท่ีใชใ้นการคาํนวณหามูลค่าของเงินลงทุนท่ีมีจาํนวน
เท่าๆ กนั ทุก ๆ งวด  ภายใตอ้ตัราดอกเบ้ียจากจากการลงทุนท่ีคงท่ีทุกๆ งวด 
    
2.4  เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

นางฐานิตย์   เอ้ือเฟ้ือ. (2551).  การวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุสําหรับ
ขา้ราชการ สังกดัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  ไดท้าํการศึกษา 

เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนทางการเงิน  และเพื่อเตรียมการเกษียณอายุสําหรับ
ขา้ราชการ โดยเป็นการสํารวจขอ้มูลของขา้ราชการสังกดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 
ในเร่ืองแหล่งท่ีมาของรายได ้คือ เงินบาํเหน็จ เงินบาํนาญ และประมาณการรายจ่ายพื้นฐานภายหลงั
การเกษียณอายุ 4 ดา้น คือ รายจ่ายค่ารักษาพยาบาล รายจ่ายในชีวิตประจาํวนัรายจ่ายเพื่อการ
ท่องเท่ียวและรายจ่ายเผื่อฉุกเฉิน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และมูลค่าเงินปัจจุบนั 
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ผลจากการวิจยัพบวา่ ขา้ราชการสังกดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี มีอายุ
ปัจจุบนัเฉล่ีย 46 ปี เงินเดือนปัจจุบนัเฉล่ีย 21,980 บาท อายุราชการปัจจุบนั 21 ปี 9 เดือน 4 วนั
วางแผนในเร่ืองแหล่งท่ีมาของรายได ้ เม่ือเกษียณอายุ 60 ปี คือ เลือกรับเงินบาํนาญ ร้อยละ 76.28 
โดยให้เหตุผลในเร่ืองเป็นหลกัประกนัความมัน่คงของชีวิต มีเงินใช้จ่ายทุกเดือน มีสิทธิไดรั้บ
สวสัดิการดา้นต่างๆ ใกลเ้คียงกบัเม่ือรับราชการและคิดวา่ตนเองจะมีสุขภาพแข็งแรงน่าจะรับเงิน
บาํนาญไดย้าวนาน และวางแผนประมาณการรายจ่ายพื้นฐานภายหลงัการเกษียณอายุ 4 ดา้นโดย
เฉล่ียเท่ากบั261,100 บาทต่อปี 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล จากการเปรียบเทียบดว้ยมูลค่าเงินปัจจุบนักระแสเงินสดเขา้ของ
รายไดแ้ละกระแสเงินสดออกของประมาณการรายจ่าย พบวา่ ขา้ราชการท่ีเป็นสมาชิก กบข. เลือก
รับเงินบาํนาญ มีการวางแผนทางการเงินท่ีดี เน่ืองจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดเขา้สูงกว่า
กระแสเงินสดออก มีเงินรายไดท่ี้เพียงพอกบัรายจ่าย ในการดาํเนินชีวิตไปจนส้ินอายุขยั ขา้ราชการ
ท่ีไม่เป็นสมาชิก กบข. เลือกรับเงินบาํนาญ ยงัมีการวางแผนทางการเงินท่ีไม่ดี เน่ืองจากมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดเขา้ตํ่ากวา่กระแสเงินสดออก มีเงินรายไดท่ี้ไม่เพียงพอกบัรายจ่าย ในการ
ดาํเนินชีวิตไปจนส้ินอายุขยั ส่วนขา้ราชการท่ีเลือกรับเงินบาํเหน็จ ทั้งท่ีเป็นสมาชิก กบข. และไม่
เป็นสมาชิก กบข.ยงัมีการวางแผนทางการเงินท่ีไม่ดี เน่ืองจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดเขา้
ตํ่ากวา่กระแสเงินสดออก มีเงินรายไดท่ี้ไม่เพียงพอกบัรายจ่าย ในการดาํเนินชีวติไปจนส้ินอายขุยั 

 
นายสยมภู  ภูอุดม.( 2548). การเปรียบเทียบพฤติกรรมการวางแผนการบริหารสินทรัพย์

หลงัเกษียณของขา้ราชการและภาคเอกชน มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  ไดท้าํการศึกษา 
ประชากรในบริเวณมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เจา้หนา้ท่ี  อาจารย ์ผูท้าํการคา้ต่างๆท่ีอยูใ่น

บริเวณมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง พฤติกรรมการบริหารสินทรัพยห์ลงั
เกษียณของขา้ราชการและเอกชน  เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คือ
สถิติเชิงพรรณนา 

ผลการวจิยัพบวา่ 
1.  ประชากรส่วนใหญ่ยงัให้ความสําคญัต่อการวางแผนการบริหารสินทรัพยห์ลงั

เกษียณยงัไม่มากเท่าท่ีควร  จะเห็นวา่ผูท่ี้มีการวางแผนการบริหารสินทรัพยห์ลงัเกษียณเพียงร้อยละ 
34 ส่วนใหญ่ยงัไม่คิดถึงอนาคตเม่ือใกลถึ้งวยัท่ีตอ้งหยดุทาํงาน 

     2. จากการศึกษากลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นข้าราชการท่ีมีบาํเหน็จบาํนาญ  กับกลุ่มของ
ภาคเอกชนท่ีไม่มีบาํนาญพบว่าทั้งสองกลุ่มยงัไม่ได้ให้ความสําคญักับการวางแผนการบริหาร
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สินทรัพยม์ากนกั  มีบุคคลเพียงบางส่วนในแต่ละกลุ่มท่ีให้ความสําคญักบัการบริหารสินทรัพยห์ลงั
เกษียณ 

3.   ระดบัรายไดมี้ผลต่อการวางแผนบริหารสินทรัพยห์ลงัเกษียณเพราะวา่ถา้มีรายไดสู้ง
มากเกินมูลค่าการใช้ชีวิตประจาํวนัแล้วจะมีเงินเหลือเก็บออม จึงนําเงินไปลงทุนเพื่อให้เกิด
ผลตอบแทนเพิ่มข้ึน ซึงแตกต่างจากผูมี้รายได้น้อย จะมีค่าใช้จ่ายท่ีสูงซ่ึงจะไม่มีเงินเหลือและไม่
สามารถนาํไปลงทุนได ้

4. การฝากเงินในธนาคารยงัเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นอยู่ ผลสํารวจพบว่าคนส่วนใหญ่ให้
ความสําคญักบัการฝากเงินในธนาคารมากท่ีสุด และคิดว่ามีความปลอดภยั  ทาํให้ไม่มีการลงทุน
ดา้นอ่ืนๆ เช่นการซ้ือพนัธบตัรรัฐบาล การลงทุนในหุ้นสามญั  การนาํเงินไปฝากธนาคารแต่เพียง
อยา่งเดียวทาํใหเ้งินในระบบเศรษฐกิจมีการหมุนเวยีนไดไ้ม่มากเท่าท่ีควร  

ขอ้เสนอแนะ  
การวางแผนการบริหารสินทรัพยเ์ป็นเร่ืองท่ีประชากรส่วนใหญ่ยงัไม่ไดคิ้ดท่ีจะทาํ  ทาง

ภาครัฐบาลควรให้การศึกษาและสนบัสนุนอย่างมาก ควรมีการสอนในชั้นเรียนหรือให้การศึกษา
ภาคบงัคบัในระดบัท่ีเหมาะสม 
 

นางจนัทร์เพญ็  บุญฉาย . (2551).  การจดัการการเงินส่วนบุคคล:กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่ม
วยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร  ไดท้าํการศึกษา  

ประชากรกลุ่มคนวัยทํางาน มีอาชีพ 1)ข้าราชการ  2) พนักงานบริษัทเอกชน                 
3) พนกังานรัฐวิสาหกิจ ในเขตกรุงเทพมหานคร วตัถุประสงคก์ารวิจยัคือ ศึกษา  1) พฤติกรรมการ
ใชจ่้าย  2) ความรู้ ความเขา้ใจท่ีมีต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 3)วินยัดา้นการเงินของบุคคล  
การเก็บขอ้มูลโดยใชว้ิธีแจกแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยสถิติเชิงพรรณนา กบั 
สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ การทดสอบสองทาง(Chi-Square Test) 

ผลการวจิยัพบวา่ 
1. ประชากรกลุ่มตวัอย่างแบ่ง 2 กลุ่มคือ กลุ่มท่ีอยู่ในช่วงอายุ18-25 ปี และ 26-35ปี    

คิดเป็นอตัราร้อยละ 64% จากทั้งหมดไม่มีรายไดพ้ิเศษ  มาช่วยเสริม เพื่อรวมกบัรายไดป้ระจาํ และ
เพื่อรองรับมือกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีคาดวา่ มีความไม่แน่นอน 

2. จากการเปรียบเทียบแผนการจดัสรรเงินเป็นหมวดหมู่กบัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงของ
กลุ่มตวัอย่างทั้ ง 2 กลุ่ม พบว่ามีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงสูงกว่าแผนการจดัสรรเป็นหมวดหมู่อยู ่           
3  เร่ือง ไดแ้ก่ 1. แผนการลงทุน 2. แผนการใชห้น้ี 3. แผนการจ่ายเบ้ียประกนั 
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3. กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 46.8 มีความรู้และความเขา้ใจต่อการวางแผนทางการเงินและ
ทาํตามนโยบายของรัฐบาล โดยแบ่งรายไดเ้ป็น 4 ส่วน ใชจ่้าย 3 ส่วนและออม 1 ส่วน  ส่วนใหญ่มี
การจดัทาํงบประมาณรายรับ – รายจ่าย แต่ละเดือน เป็นเวลา 1-2 ปี  และเม่ือเปรียบเทียบพบว่า 
งบประมาณของค่าใชจ่้ายท่ีตั้งไวเ้ท่ากบัค่าใชจ่้ายจริงเป็นส่วนใหญ่ และกวา่ร้อยละ 60.8 มกัใชจ้่าย
เท่าท่ีจาํเป็น  กรณีมีเงินเหลือกวา่ร้อยละ89.7 ของกลุ่มตวัอยา่งนิยมฝากธนาคาร  ส่วนในกรณีเงินไม่
พอใชจ่้ายก็มกัจะเลือกวธีิลดค่าใชจ่้ายลง  เวลาในการสร้างฐานะทางการเงินส่วนใหญ่ไม่เกิน 5 ปี 

4. กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 52.0 มีวิธีการแกปั้ญหากรณีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได ้โดยลด
ค่าใช้จ่ายท่ีไม่จาํเป็นลง  รองลงมาหารายไดเ้สริมเพื่อเพิ่มรายได ้ และจดัทาํบญัชีรายรับ – รายจ่าย  
เพื่อดูรายละเอียดในแต่ละเดือน กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าวิ ธีการจัดการการเงินท่ีมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด คือการใชจ่้ายเท่าท่ีจาํเป็น รองลงมาตอ้งมีการวางแผนใชจ้่ายในแต่ละเดือน
และมีวนิยัในการออม 

โดยมีขอ้เสนอแนะ การใชบ้ตัรเครดิตควรใชอ้ยา่งระมดัระวงั  ตอ้งมีวินยัในการใชแ้ละ
สามารถควบคุมตวัเองได้  การใช้บตัรเครดิตควรใช้เพื่อใช้จ่ายในปัจจยัพื้นฐานหลกัๆ ท่ีจาํเป็น
เท่านั้น 
 

อภิชญา จ๋ิวพฒันกุล, วรางคณา อดิศรประเสริฐ, ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์.(2554).ปัจจยัท่ี
มีผลต่อพฤติกรรมการออมและการใชจ้่ายของผูสู้งอาย ุไดท้าํการศึกษา 

ประชากรผูสู้งอายท่ีุมีอายคุรบ 60 ปีบริบูรณ์ ข้ึนไปอาศยัอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัย ท่ี มีผลต่อพฤติกรรการออมและการใช้จ่ายของผู ้สูงอาย ุ                  
2) ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการออมและการใชจ่้ายของผูสู้งอายุ  โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือสําหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูล  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือสถิตเชิงพรรณนา การ
วเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
ผลการศึกษาวจิยัพบวา่  ผูสู้งอายุท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ระดบัการศึกษาสูงสุด
ตํ่ากวา่ปริญญาตรี อาชีพก่อนเกษียณอายุการทาํงานเป็นขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ สถานภาพสมรส มี
จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน 4-5 คน จาํนวนผูมี้เงินไดใ้นครัวเรือน 1-2 คน แหล่งท่ีมาของรายไดใ้น
ปัจจุบนัมาจากบุตร/หลาน รายไดส่้วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 5,000 บาท เป็นผูไ้ม่มี
ภาระหน้ีสินแลว้ สําหรับผูท่ี้ยงัคงมีภาระหน้ีสินอยู่ มีหน้ีสินคงเหลือสูงกวา่ 500,000 บาทข้ึนไป 
ดา้นภาวะการทาํงานส่วนใหญ่ไม่ทาํงานแลว้ สาํหรับผูท่ี้ยงัทาํงานอยูมี่สถานะการทาํงานเป็น ลูกจา้ง 
ดา้นภาวะสุขภาพผูสู้งอายปุระเมินวา่ตนเองแขง็แรงแต่มีโรคประจาํตวั 
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ดา้นขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการออมของผูสู้งอายุพบวา่ ส่วนใหญ่มีรูปแบบการออม
ในรูปสินทรัพย์ถาวรเป็นท่ีดิน โดยผลรวมมูลค่าการออมในรูปสินทรัพย์ถาวรมีค่าเฉล่ีย
1,289,058.66 บาท และมีรูปแบบการออมในรูปสินทรัพยท์างการเงินในระบบและนอกระบบเป็น
เงินฝากกบัสถาบนัการเงินต่างๆ โดยผลรวมมูลค่าการออมในรูปสินทรัพยท์างการเงินในระบบและ
นอกระบบมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 51,422.54 บาท เหตุผลหลกัในการออม คือ เพื่อไวใ้ชจ่้ายในการเล้ียงชีพ 
และวางแผนการออมในอนาคตวา่มีแนวโนม้จะออมเพิ่มข้ึน 

ดา้นขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชจ้่ายของผูสู้งอายพุบวา่ ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายเพื่อการ
ดาํรงชีวติเป็นค่าใชจ่้ายดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยมีค่าใชจ่้ายเพื่อการดาํรงชีวิตโดยเฉล่ีย 9,212.93 
บาทต่อเดือน และค่าใชจ่้ายเพื่อความบนัเทิง/พกัผ่อนส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายสําหรับกิจกรรมดา้น
สังคม โดยมีค่าใชจ่้ายเพื่อความบนัเทิงพกัผอ่นโดยเฉล่ีย 2,162.06 บาทต่อเดือน เวลาไปซ้ือสินคา้
และบริการมกัไปกบับุตรหลาน สถานท่ีท่ีใชจ่้ายเงินบ่อยท่ีสุดคือ หา้งสรรพสินคา้ และในช่วง 1 ปีท่ี
ผา่นมาความถ่ีในการซ้ือสินคา้และบริการมีค่าเฉล่ียโดยรวมในระดบันอ้ย 

ผูสู้งอายุท่ีมีอาชีพก่อนเกษียณอายุการทาํงาน และรายได้ส่วนบุคคลแตกต่างกนัมี
พฤติกรรมการออมในดา้นมูลค่าการออมในรูปสินทรัพยถ์าวรแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 และผูสู้งอายุท่ีมี รายไดส่้วนบุคคลและภาระหน้ีสินแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการออม
ในด้านมูลค่าการออมในรูปสินทรัพยท์างการเงินในระบบและนอกระบบแตกต่างกนั อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ผูสู้งอายท่ีุมีระดบัการศึกษา อาชีพก่อนเกษียณอายุการทาํงาน สถานภาพสมรส จาํนวน
ผูมี้เงินไดใ้นครัวเรือน รายไดส่้วนบุคคล และภาระหน้ีสินแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใชจ่้ายใน
ดา้นค่าใชจ่้ายเพื่อการดาํรงชีวิตแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผูสู้งอายุท่ีมี
ระดบัการศึกษา อาชีพก่อนเกษียณอายกุารทาํงาน รายไดส่้วนบุคคล ภาวะการทาํงาน และภาวะดา้น
สุขภาพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้จ่ายในดา้นค่าใช้จ่ายเพื่อความบนัเทิง/พกัผอ่นแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

นอกจากน้ีพบวา่ ปัจจยัดา้นวฒันธรรมในเร่ืองความมีระเบียบวินยัมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการออมของผูสู้งอายุในดา้นมูลค่าการออมในรูปสินทรัพยท์างการเงินในระบบและนอก
ระบบ และสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชจ่้ายของผูสู้งอายุในดา้นค่าใชจ่้ายเพื่อการดาํรงชีวิต อยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และพบวา่ ปัจจยัภายนอกมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชจ่้าย
ของผูสู้งอายุในดา้นค่าใช้จ่ายเพื่อการดาํรงชีวิต อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พฤติกรรม
การออมของผูสู้งอายุในดา้นมูลค่าการออมในรูปสินทรัพยถ์าวรมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ใชจ่้ายในดา้นค่าใชจ่้ายเพื่อการดาํรงชีวิต อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และพฤติกรรมการ
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ออมของผูสู้งอายุในด้านมูลค่าการออมในรูปสินทรัพย์ทางการเงินในระบบและนอกระบบมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชจ่้ายทั้งในดา้นค่าใชจ่้ายเพื่อการดาํรงชีวิตและค่าใชจ่้ายเพื่อความ
บนัเทิง/พกัผอ่นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05  

 
ภสัสร ลิมานนท,์ เก้ือ วงศบุ์ญสิน, สุวาณี สุรเสียงสังข์, สมเกียรติ เอ่ียมกาญจนาลยั,     

พชัราวลยั วงศบุ์ญสิน.(2550).  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรต่อวิถีชีวิตของ
ประชากร กบัทิศทางการออมในอนาคต ไดท้าํการศึกษาประชากรท่ีเป็นสมาชิกกองทุนบาํเหน็จ
บาํนาญขา้ราชการ(กบข.) วตัถุประสงคข์องการวจิยัคือ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจเก่ียวกบัการดาํ เนินวิถี
ชีวิต  พฤติกรรมทศันคติ  ดา้นการใชจ่้าย การออม การวางแผนเกษียณอายุ และความคาดหวงัท่ีจะ
ไดรั้บความเก้ือหนุนเม่ือเกษียณอาย ุ เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสอบถาม และใชส้ถิติเชิงพรรณนาในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล  ผลการวจิยัพบวา่ 

1.    มาตรการดาํเนินงานระหวา่งองค์กร : กบข.ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานดูแลบริหาร
จดัการกองทุนขา้ราชการน่าท่ีจะวิเคราะห์วิจยัอย่างจริงจงัและเป็นรูปธรรมเพื่อเช่ือมโยงกองทุน
บาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการให้ผสานกบัระบบใหญ่ระดบัชาติคือ กองทุนบาํเหน็จบาํนาญแห่งชาติท่ี
กาํลงัจะเกิดข้ึน และกองทุนเงินออมเพื่อการชราภาพท่ีควรดาํเนินการให้เป็นรูปธรรม  เพื่อรองรับ
การเพิ่มจาํนวนอยา่งรวดเร็วของประชากรสูงอายไุทยในอนาคต 

2.    มาตรการดาํเนินงานภายในองคก์ร : จากการประเมินผลพบวา่ สมาชิก กบข. ท่ีตอบ
แบบสอบถามจาํนวนมากขาดความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งดา้นการบริหารจดัการเงินและการลงทุน 
กบข. จึงควร 

2.1   ให้ความรู้แก่สมาชิกทั้งภาพกวา้งและเชิงลึกเก่ียวกบัการออม และการวางแผน
ทางการเงินเพื่อการเกษียณอาย ุการลงทุนดว้ยวธีิท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม ใหค้วามรู้เก่ียวกบัเคร่ืองมือ
ท่ีเป็นเทคนิคใหม่ทางการเงิน ระยะเวลาการลงทุน และความเส่ียงของการลงทุนแต่ละประเภท 

2.2   กบข.ควรจดัหาวธีิใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินเพื่อการ
เกษียณอายดุว้ยแนวทางท่ีต่างกนัไปสําหรับสมาชิกต่างกลุ่มอายุท่ีมีระบบค่านิยมและวิถีการดาํเนิน
ชีวติท่ีต่างกนัคือ 

 2.2.1 กลุ่มสมาชิกอายนุอ้ย (25-34 ปี) ท่ียงัคงมีรายไดแ้ละเงินออมนอ้ย ควรเนน้
มาตรการสร้างแรงจูงใจให้มีการออมเพิ่ม เสาะแสวงหาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผน
อนาคต และใหเ้ห็นความสาํคญัของการเร่ิมเก็บออมตั้งแต่วยัหนุ่มสาว 

 2.2.2  กลุ่มสมาชิกวยักลาง (35-49 ปี) ท่ีมีความมัน่คงในอาชีพและรายไดร้ะดบั
หน่ึงแลว้ควรหามาตรการให้คนกลุ่มน้ีมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์เพื่อการวางแผน และ
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การลงทุนท่ีการตดัสินใจยนือยูบ่นพื้นฐานการมีความรู้และขอ้มูล มากกวา่อาศยัความเช่ือหรือความ
ไม่รู้ 

 2.2.3 กลุ่มสมาชิกสูงวยัใกลเ้กษียณ (50-59 ปี) ซ่ึงใกลถึ้งวยัเลิกทาํงาน แมจ้ะไม่
มีภาระการสร้างครอบครัวเท่ากบัคนหนุ่มสาว แต่ไม่อยู่ในภาวะท่ีจะรับความเส่ียงจากการลงทุน
หรือการวางแผนทางการเงิน จึงควรหามาตรการให้ความรู้เก่ียวกบัความเส่ียงของการลงทุนทาง
การเงินแต่ละประเภท 

2.3    การให้ความรู้แก่สมาชิก กบข.ควรดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะ เน่ืองจาก
การมีสมาชิกใหม่รุ่นอายนุอ้ยเขา้มาในระบบและสมาชิกเดิมเคล่ือนตวัไปสู่กลุ่มอายท่ีุสูงข้ึนกวา่เดิม 

2.4    กบข.อาจจดัให้มีการประชุมเชิงปฏิบติัการเฉพาะเร่ือง  ท่ีสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการและความสนใจใหก้บัสมาชิกท่ีสนใจเฉพาะเร่ืองนั้น 

2.5    กบข. อาจจดัให้มีการประเมินผลระบบการส่ือสารท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ระหว่าง
องคก์รและสมาชิกกบข. วา่มีลกัษณะเป็นการส่ือสารทางเดียว (One-way communication) หรือไม่ 
และมีมาตรการใดท่ีจะช่วยสร้างเสริมให้เกิดการส่ือสารสองทางและปฏิสัมพนัธ์ฉันทมิ์ตร (Two-
way and friendly communication) ระหวา่งองคก์รและสมาชิกใหม้ากข้ึน 

2.6   กบข.อาจจดัใหมี้การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเคร่ืองมือส่ือสาร
ท่ีส่งขอ้มูลข่าวสารท่ีมีอยู่แต่ละประเภทไปยงัสมาชิก ว่าอยู่ในระดบัใด สมาชิกสามารถไดรั้บ
ประโยชน์จากประเภทการส่ือสารเหล่านั้นมากนอ้ยเพียงใด เพื่อนาํไปสู่การปรับเปล่ียนวิธีการให้
เหมาะสมข้ึน 

3.   มาตรการดาํเนินงานเพื่อให้การเก้ือกูลเชิงสังคมแก่สมาชิก (Social Contribution) 
อาจดาํเนินการไดใ้น 3ลกัษณะ 

3.1   ใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกลูแก่สมาชิกท่ีพน้วยัเกษียณไปแลว้ โดยการให้คาํแนะนาํ 
คาํปรึกษาในการนาํเงินกอ้นท่ีไดรั้บคืนไปจาก กบข. ไปลงทุนหรือบริหารจดัการดว้ยวิธีท่ีมีความ
เส่ียงตํ่าสุดและไดรั้บประโยชน์สูงสุด 

3.2  ใหค้วามช่วยเหลือในการฝึกอาชีพท่ีเหมาะสมกบัวยัสําหรับสมาชิกท่ีเกษียณอายุ
แลว้ แต่ยงัตอ้งการกลบัเขา้สู่ตลาดแรงงานเพื่อสร้างรายไดใ้หแ้ก่ตนเอง หรือการทาํตนใหมี้คุณค่า 

3.3   กบข.ควรมีนโยบายและสร้างแนวปฏิบติัเพื่อส่งเสริมใหส้มาชิกมีการดาํเนินชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงคือ มีความพอประมาณ มีเหตุมีผลและสร้างภูมิคุม้กนัเพื่อลดความเส่ียงท่ี
อาจเกิดข้ึน 

     
 

DPU



 
   33 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรให้ความรู้ด้านการจัดทาํบัญชีรับ -จ่ายของครัวเรือน เพื่อหาแนวทางการ

ประหยดัและเก็บออมเงินมากข้ึน 
2. สร้างค่านิยมในการใชข้องใหคุ้ม้ค่า  เพื่อลดค่าใชจ่้าย 
3. สร้างอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได ้
4. สร้างตลาดนดัมือสอง  เพื่อแลกเปล่ียนส่ิงของเคร่ืองใช ้เพื่อลดค่าใชจ่้าย 

      
จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้สามารถวิเคราะห์สรุปเป็นตารางท่ี 2.1 ตารางผลการ

วเิคราะห์งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในอดีตไดด้งัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 2.1  ผลการวเิคราะห์งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในอดีต 
ช่ือผูว้จิยั/เร่ือง/พ.ศ. วตัถุประสงค ์ ประชากร/กลุ่ม

ตวัอยา่ง 
ปัจจยัในการศึกษา เคร่ืองมือเก็บขอ้มูล/

สถิติท่ีใชว้จิยั 
สรุปผลการวจิยั ขอ้จาํกดั/ขอ้เสนอแนะ 

1.นายสยมภู  ภูอุดม/การ
เปรียบเทียบพฤติกรรม
การวางแผนการบริหาร
สินทรัพยห์ลงัเกษียณ
ของขา้ราชการ และ
ภาคเอกชน  
มหาวทิยาลยัเชียง ใหม่/
2548 

เพื่อศึกษาถึง พฤติกรรม 
การบริหารสินทรัพยห์ลงั
เกษียณของขา้ราชการและ
เอกชน 

 

ประชากรในบริเวณ
มหาวิทยาลัย เชียง 
ใ ห ม่  เ จ้ า ห น้ า ท่ี  
อาจารย ์ผูท้าํการคา้
ต่างๆท่ีอยูใ่นบริเวณ
มหาวิทยาลัย เชียง 
ใหม่ 

 พฤติกรรมการบริหาร
สินทรัพย์หลัง เก ษียณ
ของขา้ราชการ  ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตัดสินใจใน
การจดัการกบัสินทรัพย ์

แบบสอบถาม  สถิติ
เชิงพรรณนา           

1. ประชากรส่วนใหญ่ยงัให้
ความสําคัญต่อการวาง
แผนการบริหารสินทรัพย์
หลัง เกษียณยังไม่มาก
เท่าท่ีควร           

2. ข้าราชการท่ีมีบําเหน็จ
บํานาญ  กับก ลุ่มของ
ภาคเอกชนท่ีไม่มีบาํนาญ
ไม่ได้ให้ความสําคัญกับ
การวางแผนการบริหาร
สินทรัพยม์ากนกั       

3. ระดับรายได้มีผลต่อการ
ว า ง แ ผ นก า ร บ ริ ห า ร
สินทรัพย ์     

4. ประชากรให้ความสาํคญั
กับเงินฝากธนาคารมาก
ท่ีสุดโดยคํานึงถึงความ
ปลอดภยั 

ก า รนํ า เ งิ น ไป ฝ า ก
ธนาคารแต่เพียงอย่าง
เ ดี ย ว ทํ า ใ ห้ เ งิ น ใ น
ระบบเศรษฐกิจมีการ
หมุนเวียนได้ไม่มาก
เท่าท่ีควรจะเป็น 
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ช่ือผูว้จิยั/เร่ือง/พ.ศ. วตัถุประสงค ์ ประชากร/กลุ่ม
ตวัอยา่ง 

ปัจจยัในการศึกษา เคร่ืองมือเก็บขอ้มูล/
สถิติท่ีใชว้จิยั 

สรุปผลการวจิยั ขอ้จาํกดั/ขอ้เสนอแนะ 

2.ภสัสร ลิมานนทแ์ละ
คณะ/, ผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลง
โครงสร้างประชากรต่อ
วถีิชีวติของประชากร 
กบัทิศทางการออมใน
อนาคต / 2550 

เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการดาํ เนินวถีิ
ชีวติ  พฤติกรรมทศันคติ  
ดา้นการใชจ่้าย การออม 
การวางแผนเกษียณอาย ุ
และความคาดหวงัท่ีจะ
ไดรั้บความเก้ือหนุนเม่ือ
เกษียณอาย ุ

สมาชิกกองทุน
บาํเหน็จบาํนาญ
ขา้ราชการ(กบข.) 

1.  ภาวะแวดลอ้มดา้น
โครงสร้างประชากร  
เศรษฐกิจ  และสงัคม 

2.  รายได ้ รายจ่าย  และ
หน้ีสิน     

3.  การออมและการวาง
แผนการออม 

4.  ค่านิยมและวถีิการ
ดาํเนินชีวติ    

5.  การจดัสรรเงินสมทบ
และการบริหารเงิน
ออม 

6.  ความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการลงทุน
ทางการเงิน    

แบบสอบถาม  สถิติ
เชิงพรรณนา   

1.  สมาชิก กบข. ส่วนมาก
ขาดความรู้ความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้งดา้นการบริหารจดั
การเงินและการลงทุน 

2. รายไดเ้พียงพอใชจ่้ายแต่
ไม่เหลือเกบ็การจดัสรร
ค่าใชจ่้ายอนัดบัแรกคือ 
ค่าใชจ่้ายประจาํในบา้น 
รองมาค่าใชจ่้ายการศึกษา
บุตร     

3. อนัดบัความสาํคญัการ
ออมและการวางแผนชีวิต
หลงัเกษียณอาย ุคือ1) เพ่ือ
การศึกษาบุตร   2)ใชจ่้าย
หลงัเกษียณ 

4. การลงทนุเพ่ือการ
เกษียณอายคืุอ การฝาก
ธนาคาร  

1. ควรใหค้วามรู้ดา้น
การจดัทาํบญัชีรับ-
จ่ายของครัวเรือน 
เพื่อหาแนวทางการ
ประหยดั และเก็บ
ออมเงินมากข้ึน 

2. สร้างค่านิยมในการ
ใชข้องใหคุ้ม้ค่า  
เพ่ือลดค่าใชจ่้าย 

3. สร้างอาชีพเสริม 
เพ่ือเพ่ิมรายได ้

4. สร้างตลาดนดัมือ
สอง  เพื่อ
แลกเปล่ียนส่ิงของ
เคร่ืองใช ้เพื่อลด
ค่าใชจ่้าย 
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ช่ือผูว้จิยั/เร่ือง/พ.ศ. วตัถุประสงค ์ ประชากร/กลุ่ม
ตวัอยา่ง 

ปัจจยัในการศึกษา เคร่ืองมือเก็บขอ้มูล/
สถิติท่ีใชว้จิยั 

สรุปผลการวจิยั ขอ้จาํกดั/ขอ้เสนอแนะ 

3.นางฐานิตย ์  เอ้ือเฟ้ือ/
การวางแผนทางการเงิน
เพื่อการเกษียณอายุ
สาํหรับขา้ราชการ 
สงักดัมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคล
ธญับุรี/2551 

เพื่อเป็นแนวทางในการ
วางแผนทางการเงิน  และ
เพื่อเตรียมการเกษียณอายุ
สาํหรับขา้ราชการ 

ขา้ราชการสงักดั
มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาช
มงคลธญับุรี 

1. คุณลกัษณะส่วน   
     บุคคล 
2.รายได ้คือ เงิน  
    บาํเหน็จ เงินบาํนาญ  
3.ประมาณการรายจ่าย  
พ้ืนฐานภายหลงัการ
เกษียณอาย ุ4 ดา้น คือ 
รายจ่ายค่า
รักษาพยาบาล รายจ่าย
ในชีวติประจาํวนั
รายจ่ายเพ่ือการ
ท่องเท่ียวและรายจ่าย
เผื่อฉุกเฉิน 

แบบสอบถาม สถิติ
เชิงพรรณนา 

1. ขา้ราชการท่ีเป็นสมาชิก 
กบข. เลือกรับเงินบาํนาญ 
มีการวางแผนทางการเงิน
ท่ีดี มีเงินรายไดท่ี้
เพียงพอกบัรายจ่าย    

2.  ขา้ราชการท่ีไม่เป็น
สมาชิก กบข. เลือกรับ
เงินบาํนาญ ยงัมีการ
วางแผนทางการเงินท่ีไม่
ดี   

3.ขา้ราชการท่ีเลือกรับ  เงิน
บาํเหน็จ ทั้งท่ีเป็นสมาชิก 
กบข. และไม่เป็นสมาชิก 
กบข.ยงัมีการวางแผน
ทางการ เงินท่ีไม่ดี มีเงิน
รายไดไ้ม่เพียงพอกบั
รายจ่าย   

 
 

1.  ขา้ราชการท่ีรับเงิน
บาํนาญมีการวางแผน
ทางการเงินท่ีดี 
2.  ขา้ราชการท่ีเลือก
ไม่รับบาํนาญมีการ
วางแผนการเงินท่ีไม่ดี 
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ช่ือผูว้จิยั/เร่ือง/พ.ศ. วตัถุประสงค ์ ประชากร/กลุ่ม
ตวัอยา่ง 

ปัจจยัในการศึกษา เคร่ืองมือเก็บขอ้มูล/
สถิติท่ีใชว้จิยั 

สรุปผลการวจิยั ขอ้จาํกดั/ขอ้เสนอแนะ 

4.นางจนัทร์เพญ็       
บุญฉาย/ การจดัการ
การเงินส่วนบุคคล:
กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่ม
วยัทาํงานในเขต
กรุงเทพมหานคร/2551 

1. พฤติกรรมการใชจ่้าย  
2. ความรู้ ความเขา้ใจท่ีมี
ต่อการวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคล    

3. วนิยัดา้นการเงินของ
บุคคล   

กลุ่มคนวยัทาํงาน มี
อาชีพ ขา้ราชการ  
พนกังาน
บริษทัเอกชน 
รัฐวสิาหกิจ ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

1.คุณลกัษณะส่วนบุคคล 
2. รายได ้
3. ค่าใชจ่้าย 
4. พฤติกรรมการใชจ่้าย 
5. วนิยัทางการเงิน 
 

แบบสอบถาม  สถิติ
เชิงพรรณนา สถิติ
เชิงอนุมาน คือการ
ทดสอบสองทาง
Chi-Square Test) 
 

1. ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่มีรายไดป้ระจาํ 

2. มีการจดัสรรเงินเป็น
หมวดหมู่กบัค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึนจริง 

1. การใชบ้ตัรเครดิต
ควรใชอ้ยา่ง
ระมดัระวงั 

2. ตอ้งมีวนิยัในการใช้
และสามารถควบคุม
ตวัเองได ้        

3. การใชบ้ตัรเครดิต
ควรใชเ้พ่ือใชจ่้ายใน
ปัจจยัพ้ืนฐานหลกัๆ
ท่ีจาํเป็นเท่านั้น 
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ช่ือผูว้จิยั/เร่ือง/พ.ศ. วตัถุประสงค ์ ประชากร/กลุ่ม
ตวัอยา่ง 

ปัจจยัในการศึกษา เคร่ืองมือเก็บขอ้มูล/
สถิติท่ีใชว้จิยั 

สรุปผลการวจิยั ขอ้จาํกดั/ขอ้เสนอแนะ 

5.อภิชญา   จ๋ิวพฒันกลุ
และคณะ               
ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการออมและ
การใชจ่้ายของผูสู้งอาย/ุ
2554 

1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการออมและ
การใชจ่้ายของผูสู้งอาย ุ

2.ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
พฤติกรรมการออมและ
การใชจ่้ายของผูสู้งอาย ุ  

ผูสู้งอายท่ีุมีอายคุรบ 
60 ปีบริบูรณ์ ข้ึนไป
อาศยัอยูใ่นจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 

1. คุณลกัษณะส่วน
บุคคล 

2. รายไดแ้ละการใชจ่้าย
ของผูสู้งอาย ุ        

3. รูปแบบการออมและ
การลงทุนใน
สินทรัพยข์อง
ผูสู้งอาย ุ                  

4. พฤติกรรมการใชจ่้าย   
5. ภาระหน้ีสิน     
6. ปัจจยัดา้นวฒันธรรม 

แบบสอบถาม  สถิติ
เชิงพรรณนา  การ
วเิคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทาง
เดียว และค่าสมัประ
สิทธ์สหสมัพนัธ์       
แบบเพียร์สนั 
 

1. ส่วนใหญ่มีรูปแบบการ
ออมในรูปสินทรัพยถ์าวร
เป็นท่ีดินและมีรูปแบบ
การออมในรูปสินทรัพย์
ทางการเงินในระบบและ
นอกระบบเป็นเงินฝาก
ธนาคาร มีแนวโนม้การ
ออมในอนาคตเพ่ิมข้ึน 

2. พฤติกรรมการใชจ่้ายของ
ผูสู้งอายพุบวา่ ส่วนใหญ่
มีค่าใชจ่้ายเพ่ือการ
ดาํรงชีวติเป็นค่าใชจ่้าย
ดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 
 
 

1.ควรศึกษาผูสู้งอายท่ีุ
มีรายไดสู้ง เพื่อดู
พฤติกรรมการใชจ่้าย 
2.ควรศึกษา รูปแบบ
การดาํเนินชีวติของ
ผูสู้งอายเุพ่ือดูวา่
รูปแบบท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการออม
และการใชจ่้ายของ
ผูสู้งอาย ุ
3.ควรทาํวจิยัเชิง
คุณภาพเพื่อศึกษา
พฤติกรรมการออม
และการใชจ่้าย 
4.ควรทาํการศึกษา
พฤติกรรมการออม
และการใชจ่้ายของคน
วยัอ่ืนๆ 
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จากตารางท่ี 2.1  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ขา้งตน้ สามารถสังเคราะห์ในประเด็นหวัขอ้ช่ือ
เร่ืองงานวิจยั  วตัถุประสงค ์ ประชากร/กลุ่มตวัอยา่ง  ปัจจยัในการศึกษา  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
ขอ้มูล/สถิติท่ีใชว้จิยั  สรุปผลการวจิยั  ขอ้จาํกดั/ขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 

จากงานวจิยัในอดีตพบวา่  ช่ือเร่ืองท่ีทาํการศึกษางานวิจยัน้ีจะคลา้ยกบั  การศึกษาการ
วางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณอายุ กบังานวิจยัของ ฐานิตย ์  เอ้ือเฟ้ือ. (2551). ท่ี ทาํการศึกษา
งานวิจยั เร่ืองการวางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณอายุสําหรับข้าราชการ สังกดัมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แต่แตกต่างกนัตรงประชากรท่ีทาํการศึกษา งานวิจยัน้ีทาํการศึกษา
ประชากรคือ ครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร คศ.1 และ คศ.2 สําหรับงานวิจยั ท่ีทาํการศึกษา  
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการวางแผนการบริหารสินทรัพย์หลังเกษียณของข้าราชการ และ
ภาคเอกชน  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  การจดัการการเงินส่วนบุคคล:กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่มวยัทาํงาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร  ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมและการใชจ้่ายของผูสู้งอายุ  ผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรต่อวิถีชีวิตของประชากร กบัทิศทางการออมในอนาคต มี
ความแตกต่างจากงานวจิยัน้ี 

วตัถุประสงค์ท่ีทาํการศึกษาท่ีพบงานวิจยัในอดีตส่วนใหญ่  เพื่อเป็นแนวทางในการ
วางแผนทางการเงิน และเพื่อเตรียมการเกษียณอายุสําหรับราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ  เพื่อศึกษา
ความรู้ ความเขา้ใจ ต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เพื่อศึกษารายได ้รายจ่าย การใชจ่้าย การ
วางแผนเกษียณอายุ  การออมการลงทุน การบริหารสินทรัพย ์ พฤติกรรมการออม  พฤติกรรมการ
ใช้จ่าย  ส่วนงานวิจยัเล่มน้ีเน้นศึกษา รูปแบบการวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมกบัครูโรงเรียน
สังกดักรุงเทพมหานครก่อนวยัเกษียณอาย ุ ซ่ึงต่างจากงานวจิยัในอดีต 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาในงานวิจันน้ี มีความแตกต่างจากงานวิจยัในอดีตคือ 
ประชากรขา้ราชการครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะ คศ.1 และ คศ.2   ประชากรท่ีใช้
ศึกษา ของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในอดีตไดแ้ก่ ขา้ราชการ สังกดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ธญับุรี  เจา้หนา้ท่ี  อาจารย ์ผูท้าํการคา้ต่างๆท่ีอยูใ่นบริเวณมหาวทิยาลยัเชียง ใหม่  กลุ่มคนวยัทาํงาน 
อาชีพ ขา้ราชการ  พนกังานบริษทัเอกชน รัฐวสิาหกิจ ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผูสู้งอายุท่ีมีอายุครบ 
60 ปีบริบูรณ์ ข้ึนไปอาศยัอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานคร  สมาชิกกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ
(กบข.)  ซ่ึงไม่มีงานวจิยัใด ศึกษา ขา้ราชการครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัในการศึกษา  ของงานวิจยัในอดีต  ถูกนํามาใช้ประยุกต์ เพื่อเป็นตวัแปรใน
งานวิจัยน้ีได้แก่  คุณลักษณะส่วนบุคคล   รายได้ ค่าใช้จ่าย พฤติกรรมการออม การลงทุน 
พฤติกรรมการใชจ้่าย รูปแบบการออมการลงทุน ภาระหน้ีสิน ความรู้ ความเขา้ใจ  โดยงานวิจยัน้ีได้
เพิ่มปัจจยัใหม่ คือ ปัจจยัความพร้อมในการเตรียมตวัเพื่อวยัเกษียณอาย ุ
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เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลของงานวจิยัคือแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเฉพาะของแต่
ละงานวิจยั  ส่วนสถิติท่ีใช้ในงานวิจยั  จากงานวิจยัท่ีศึกษาขา้งตน้   พบว่าใช้ สถิติเชิงพรรณนา   
สถิติเชิงอนุมาน และค่าสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์  แบบเพียร์สัน  ส่วนงานวิจยัน้ียงัคงใช้สถิติ เชิง
พรรณนา  และเพิ่มการวเิคราะห์ดว้ยการทดสอบแบบสองทางและการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 

จากผลการวิจัยในอดีตข้างต้นในตาราง ท่ี 2.1 พบว่าประชาการส่วนใหญ่ให้
ความสําคญัต่อกาววางแผนทางการเงินยงัไม่มากเท่าท่ีควร และมีการวางแผนการเงินท่ีไม่ดี คือมี
รายไดไ้ม่เพียงพอกบัรายจ่าย  ส่วนใหญ่มีรูปแบบการออมและการลงทุนในสินทรัพย ์ในรูปการฝาก
เงินกบัธนาคาร  นอกจากนั้นยงัขาดความรู้  ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งดา้นการวางแผนทางการเงิน   การ
บริหารจดัการและการลงทุน 

ขอ้เสนอแนะในงานวิจยัท่ีผ่านมาแนะนาํว่า 1) การวางแผนทางการเงินท่ีดี ทาํให้มี
รายไดเ้พียงพอกบัรายจ่าย  แต่ถา้ การวางแผนทางการเงินไม่ดี ทาํให้มีรายไดไ้ม่เพียงพอกบัรายจ่าย 
2)  ควรมีจัดอบรมให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินและการลงทุน 3) ควรทาํการศึกษา
พฤติกรรมการออมและการใชจ้่ายของคนวยัอ่ืนๆ 

ดงันั้นงานวิจยัในอดีตแสดงวา่จาํเป็นตอ้งศึกษา ความสําคญัในเร่ืองการวางแผนทาง
การเงิน เพื่อเตรียมเงินไวใ้ชจ้่ายภายหลงัเกษียณอยา่งเพียงพอต่อไป   ผูว้ิจยัจึงไดเ้ล็งเห็นความสําคญั
ท่ีจะศึกษาต่อยอดการวจิยัในเร่ืองการวางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณอายน้ีุ   

จากแนวคิด  หลกั และทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งงานวิจยัในอดีตทาํให้สามารถกาํหนด
กรอบการวจิยัและกาํหนดสมมติฐานงานวจิยัไดต้ามภาพท่ี  2.3    2.4  และ 2.5 ต่อไปน้ี 
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ภาพที ่2.3  แนวคิดการศึกษา 
  

     วารสารศรีนครินทรวโิรฒวจิยัและ 
                                         พฒันา , 2554  

  
 

สาํนกับริการวชิาการ  มหาวิทยาลยั
บูรพา-ประชากรผูสู้งอายใุนประเทศ
ไทย, 2552   
    
    
    
    
    
    
    
     

 
 
          
        
           
   
 

บทที ่4 
 
 
 

 
 

คาํนวณหามูลค่าของเงินในอนาคตจาํนวนหน่ึงท่ี
จะพอไวใ้ชจ่้ายจนถึงอายขุยัเฉล่ีย  

นาํเงินในอนาคตมาคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัท่ีจะตอ้งวางแผนการออม
ก่อนวยัเกษียณอายจุนถึงเกษียณอายเุป็นจาํนวนเท่าใด 

จาํนวนเงินบาํเหน็จบาํนาญท่ีครู
กทม.คาดวา่จะไดรั้บ 

คาํนวณหามูลค่าของเงินในอนาคตจาํนวน
หน่ึงท่ีจะพอไวใ้ชจ่้ายจนถึงอายขุยัเฉล่ีย 

 

จาํนวนเงินท่ีครูกทม.จะตอ้ง
มีไวใ้ชจ่้ายเม่ือเกษียณอาย ุ

รูปแบบการวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมกบัครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร ก่อนวยัเกษียณอาย ุ
โดยศึกษาจาก     -  คุณลกัษณะส่วนบุคคลของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร 

-  รูปแบบการวางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณอายขุองครูโรงเรียนในสังกดั 
        กรุงเทพมหานคร 

               -  ความพร้อมในการเตรียมตวัเพื่อวยัเกษียณของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร 
   

ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือนของผูสู้งอาย ุ= 9,212  บาท 

อายขุยัเฉล่ียเพศชาย  =  68 ปี 
อายขุยัเฉล่ียเพศหญิง = 72 ปี DPU
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ภาพที ่2.4  กรอบแนวคิดในการวจัิย 
   จากแนวคิดการศึกษาสามารถกาํหนดรูปแบบการวจิยั (Research Model)ไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปแบบน้ีใชก้ารทดสอบดว้ยสถิติเชิงอนุมาน  เพื่อพิจารณาสมมติฐานตามปัจจยัท่ีกาํหนดขา้งตน้ 

รูปแบบการวางแผน 
ทางการเงินท่ีเหมาะสม 
กบัครูโรงเรียนสงักดั
กรุงเทพมหานคร  
ก่อนวยัเกษียณอาย ุ

 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล 
ของครูโรงเรียนในสงักดั

กรุงเทพมหานคร 

รูปแบบการวางแผน 
ทางการเงินเพื่อวยัเกษียณอายุ
ของครูโรงเรียนในสงักดั   

กรุงเทพมหานคร 
 

 

ความพร้อมในการเตรียมตวั
เพื่อวยัเกษียณของครูโรงเรียน

ในสงักดักรุงเทพ 

 

บทที ่3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

  
ในบทนี้จะกล่าวถึงระเบียบวิธีการวิจัยของการศึกษาครั้งนี้ซ่ึงประกอบด้วยหัวข้อ

เกี่ยวกับ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณอายุ ของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1  ประชากร 
3.2  การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.4  การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
3.5  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6  การประมวลผล 
3.7  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1   ประชากร (Population) 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่อยู่ตาม
เขตต่างๆของกรุงเทพมหานคร รวม 49  เขต  จากข้อมูล 436 โรงเรียน โดยแบ่งออกเป นกลุ่มเขต
รวม  กลุ่ม 13  เขต  โดยมีจํานวน เขต โรงเรียน และประชากรดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 3.1 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก บข้อมูลการวิจัยเร่ือง การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
เพื่อวัยเกษียณอายุ ของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   

เขต โรงเรียน จํานวนตัวอย่าง
แต่ละโรงเรียน 

จํานวนตัวอย่าง
แต่ละเขต 

1.เขตทวีวัฒนา 1.ร.ร. คลองบางพรม(1-12) 12  

2. ร.ร. คลองทวีวัฒนา(13-36) 24  

3.ร.ร.ต้ังพิรุณธรรม(37-61) 25 61 

2.เขตดอนเมือง 4.ร.ร.ประชาอุทิศ(62-109) 48 48 

- อาย ุ
- เพศ 
- การศึกษา 
- อายงุาน 
- ระดบัตาํแหน่งงาน 
-  สถานภาพของครอบครัว 
- ขนาดของครอบครัว 

- การลงทุนในเงินฝากธนาคาร 
- การลงทุนในหุน้ทุน 
- การลงทุนในหุน้สหกรณ์ 
- การลงทุนในกองทุนรวม 
- การลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล 
- การลงทุนในหุน้กู ้
- การลงทุนในการทาํประกนั 
- การลงทุนแบบอ่ืนๆ 
 

- การมีความรู้ในการวางแผน  
  เพื่อวยัเกษียณ 
-การเตรียมตวัวางแผนเพื่อวยัเกษียณ 
-การมีรายไดเ้พียงพอในการวางแผน
เพื่อวยัเกษียณ 

-ความตอ้งการความรู้เพ่ิมเติมในการ
วางแผนเพื่อวยัเกษียณ                

 

โดยนาํผลท่ีไดม้าวิเคราะห์หา
ความเช่ือมัน่โดยใชสู้ตร
สัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอน
บาช (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ไดค้่าความเท่ียง มี
ค่าเท่ากบั 0.80 เพื่อเกษียณ 
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ภาพที ่2.5  สมมุติฐานการวจัิย 
 

ล าดับที ่ รายการสมมุติฐานการวจัิย 

1 คุณลกัษณะส่วนบุคคล เช่น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา เป็นตน้  มีความสัมพนัธ์การ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอาย ุของครูโรงเรียนสังกดั 
กรุงเทพมหานคร 

2 ประเภทและขนาดค่าใช้จ่าย  เช่น ค่าใช้จ่ายประจาํ ค่าใช้จ่ายในการชําระหน้ี 
ค่าใชจ่้ายเพื่อสุขภาพ เป็นตน้ มีความสัมพนัธ์การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยั
เกษียณอาย ุของครูโรงเรียนสังกดั กรุงเทพมหานคร 

3 ประเภทและขนาดรายได ้ เช่น รายไดป้ระจาํ รายไดพ้ิเศษ เป็นตน้ มีความสัมพนัธ์
กบั การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอาย ุของครูโรงเรียนสังกดั 
กรุงเทพมหานคร 

4 รูปแบบการออมและการลงทุน  เช่น เงินฝากธนาคาร เงินบาํเหน็จบาํนาญเล้ียงชีพ
ขา้ราชการ เป็นต้น มีความสัมพนัธ์กับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยั
เกษียณอาย ุของครูโรงเรียนสังกดั กรุงเทพมหานคร 

 
สรุป 

ในบทน้ีไดท้าํการทบทวนวรรณกรรม  แนวคิด หลกั และทฤษฏี  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
คือแนวคิดและทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์ ท่ีทาํการศึกษาคือ 1) การมีความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์
เพื่อสามารถวางแผนการใชจ่้ายและการลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสม 2) การจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่ง
จาํกดัในการบริหารการเงินซ่ึงมีอยูอ่ยา่งจาํกดัให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3) มีความรู้ดา้นเศรษฐศาสตร์
มหาภาค และ จุลภาค การวางแผนทางการเงินต้องอาศัยแนวคิดและทฤษฏีทางการบัญชีใน
การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลทางการเงินเพื่อใช้วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน การตดัสินใจการลงทุน 
นอกจากนั้นแนวคิดทฤษฏีทางการเงิน ท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองการจดัทาํงบประมาณ  รายรับ รายจ่าย  
มูลค่าของเงินตามเวลา อตัราดอกเบ้ีย อตัราเงินเฟ้อ  และความเส่ียง ในการลงทุน  การวางแผนเพื่อ
วยัเกษียณอายุการวางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณอายุ  เพื่อการเตรียมตวัทางดา้นการเงิน  รายได ้ 
ค่าใช้จ่าย  ก่อนเกษียณและหลงัเกษียณ  เพื่อความเป็นอยู่ของชีวิตภายหลงัเกษียณอยา่งมีความสุข  
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการวางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณอายุ  ศึกษาแหล่งรายได ้ก่อนเกษียณ
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และหลงัเกษียณ  รายจ่าย  ค่าใชจ่้าย ก่อนเกษียณและหลงัเกษียณ  เพื่อวางแผนทางการเงินไวใ้ชจ้่าย 
อย่างเพียงพอภายหลงัเกษียณอายุ โดยไดท้าํการทบทวนวรรณกรรมเปรียบเทียบงานวิจยัในอดีต
แลว้นาํมากาํหนดเป็นกรอบการวจิยัและขอ้สมมุติฐานการวจิยัท่ีจะทาํการวิเคราะห์ในบทท่ี 4 และ 5
ต่อไป 
 
 

 
 DPU



 

 

 บทที่ 3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

  

ในบทน้ีจะกล่าวถึงระเบียบวิธีการวิจัยของการศึกษาคร้ังน้ีซ่ึงประกอบด้วยหัวข้อ
เก่ียวกบั การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอายุ ของครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1  ประชากร 
3.2  การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
3.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.4  การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
3.5  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.6  การประมวลผล 
3.7  วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1   ประชากร (Population) 
 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร ท่ีอยู่ตาม
เขตต่างๆของกรุงเทพมหานคร รวม 49  เขต  จากขอ้มูล 436 โรงเรียน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มเขต
รวม  กลุ่ม 13  เขต  โดยมีจ านวน เขต โรงเรียน และประชากรดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 

 

ตารางที่ 3.1 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลการวิจัยเร่ือง การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
เพือ่วยัเกษียณอายุ ของครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร   

เขต โรงเรียน ประชากรแต่ละ
โรงเรียนท่ีสุ่มตวัอยา่ง 

จ านวนตวัอยา่ง
แต่ละเขตรวม 

1.เขตทววีฒันา 1.ร.ร. คลองบางพรม(1-12) 12  

2.ร.ร. คลองทววีฒันา(13-36) 24  

3.ร.ร.ตั้งพิรุณธรรม(37-61) 25 61 

2.เขตดอนเมือง 4.ร.ร.ประชาอุทิศ(62-109) 48 48 
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ตารางที ่ 3 .1  แสดงรายละเอียดเกีย่วกบัการเกบ็ข้อมูลการวจัิยเร่ือง การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
เพือ่วยัเกษียณอายุของครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร   (ต่อ) 

เขต โรงเรียน ประชากรแต่ละ
โรงเรียนท่ีสุ่มตวัอยา่ง 

จ านวนตวัอยา่ง 

แต่ละเขตรวม 

3. เขตจตจุกัร 5.ร.ร.ประชานิเวศ(ประถม)(110-125) 16  

6.ร.ร.ประชานิเวศ(มธัยม)(126-159) 34 50 

4. เขตดุสิต 7.ร.ร.วดัธรรมาธิตาราม(160-180) 21  

8.ร.ร.วดัจนัทรสโมสร(181-192) 12 33 

5. เขตหลกัส่ี 9.ร.ร.เคหะทุ่งสองหอ้งวทิยา1(193-205) 13  

10.ร.ร.เคหะทุ่งสองหอ้งวทิยา2(206-211) 6  

11.ร.ร.การเคหะท่าทราย(212-239) 28 47 

6. เขตลาดพร้าว 12.ร.ร.วดัลาดพร้าว(240 -262 ) 23 23 

7. เขตตล่ิงชนั 13.ร.ร.ฉิมพลี(263-292) 30  

14.ร.ร.วดัชยัพฤกษม์าลา(293-309) 17 47 

8. เขตบางกอกนอ้ย 15.ร.ร.วดัดุสิตาราม(310-319) 10 10 

9. เขตบางพลดั 16.ร.ร.วดัวมิุตยาราม(320-333) 14 14 

10. เขตภาษีเจริญ 17.ร.ร.วดัจนัทร์ประดิษฐาราม(334-387) 53 53 

11 .เขตบางซ่ือ 18.ร.ร.วดัสร้อยทอง(388-401) 14  

19.ร.ร.วดับางโพ(402-413) 12 26 

12. เขตพระนคร 20.ร.ร.วดัตรีทศเทพ(414-423) 10  

21.ร.ร.วดัราชบพิธ(424-449) 26 36 

13. เขตบางแค 22.ร.ร.หมู่บา้นเศรษฐกิจ(450-485) 36  

23.ร.ร.วดัพรหมสุวรรณสามคัคี(486-513) 28  

24.ร.ร.วดัศาลาแดง(514-522) 9  

25.ร.ร.วดับุญยประดิษฐ(์523-535) 13 86 

 รวมจ านวนตวัอย่าง 534 534 
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จากขอ้มูลสถิติประชากรของครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  ซ่ึงจดัท าโดยกองการ
เจา้หน้าท่ี  ส านกัการศึกษากรุงเทพมหานคร.(2550). รวมทั้งส้ิน 14,600 คน จากท่ีทราบจ านวน
ประชากรท าใหส้ามารถทราบตวัอยา่งโดยอาศยัสูตรค านวณ  และวธีิค านวณขนาดตวัอยา่งดงัน้ี 
 

สูตร n   =       N                            
1+Ne2 

ก าหนดให้ 
n  = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง   
N  = ขนาดประชากร 14,600  คน 
e  = ระดบัความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง 
  ก าหนดใหเ้ท่ากบั 5% หรือ 0.05 
     

แทนค่า  n   =          14,600    
1+14,600 x (0.05)2 

   

ดงันั้น ขนาดตวัอยา่งอยา่งนอ้ย    = n = 389.33 ตวัอยา่ง 
 

เน่ืองจากการเก็บข้อมูลในคร้ังน้ี  มีขอบเขตพื้นท่ีกระจายทัว่กรุงเทพมหานครและ
กระจายตามเกณฑ์ คุณสมบติัของกลุ่มตวัอยา่งหลายประการ  ดงันั้นเพื่อความเหมาะสมจึงก าหนด
ขนาดตวัอยา่งในการท าวจิยัคร้ังน้ีรวม 534 ตวัอยา่ง  ดงัแสดงตารางภาพรวมขา้งตน้ (ตารางท่ี 3.1 )  
 

3.2  การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง(Sample) 
 

วิธีการก าหนดขนาดของตวัอย่างโดยการสุ่มตวัอย่างจาก กลุ่มครูโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน13 เขต รวมจ านวนตวัอย่างท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลมีจ านวนทั้งส้ิน 534  
ตวัอยา่ง  โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยวิธีการจบัสลาก (Lots 
Drawing) 

เขตและโรงเรียนท่ีถูกเลือก  เพื่อใช้ในการเก็บขอ้มูลในคร้ังน้ี  ท าการก าหนดโดยใช้
ดุลยพินิจ(Judgment  Sampling)  และท าการสุ่มตวัอยา่งในแต่ละสถานท่ีดว้ยวิธีตามความสะดวก
(Convenience Sampling) ตามขนาดตวัอยา่งท่ีก าหนดไวใ้นตารางท่ี 1  โดยก าหนดสถานท่ีในแต่เขต
ท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการวจิยั 
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3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย   
 

การวจิยัในคร้ังน้ีไดพ้ฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในรูปแบบของแบบการส ารวจ โดย
อาศัยการศึกษาจากแนวคิดการวางแผนการเงินส่วนบุคคล  การวางแผนทางการเงินเพื่อวยั
เกษียณอายุ และมูลค่าของเงินตามเวลา มาเป็นกรอบแนวคิดและแนวทางในการออกแบบส ารวจ  
โดยแบ่งรายละเอียดของค าถามออกเป็น 4 ส่วน 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม(คุณลกัษณะส่วนบุคคล)  ประกอบดว้ย
ค าถาม เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  อายุงาน ระดบัต าแหน่งงาน  สถานภาพครอบครัว ขนาดของ
ครอบครัว อาชีพของคู่สมรส 

ส่วนท่ี  2 การรับ รู้ ความรู้ และความเข้าใจ เ ก่ียวกับการวางแผนทางการเ งิน  
ประกอบดว้ยค าถาม  รายได ้ ค่าใช้จ่าย รูปแบบการออม  และการลงทุน  การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน  การเตรียมเพื่อวยัเกษียณอายุ  การวางแผนทางการเงินเพื่อยาม
เกษียณอาย ุ

ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นท่ีมีต่อความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการวางแผนทาง
การเงินเม่ือยามเกษียณอายปัุจจยัดงักล่าว  ประกอบดว้ย คุณลกัษณะส่วนบุคคล  ขนาดรายได ้ ขนาด
ค่าใช้จ่าย  ขนาดภาระหน้ี  ขนาดการออมและการลงทุน โดยเรียงล าดบัความส าคญัของปัจจยัจาก
มากสุดไปหานอ้ยสุดดว้ยคะแนน 5, 4, 3, 2, 1 ตามล าดบั 

ส่วนท่ี 4  ขอ้มูลเก่ียวกบัรายรับ  รายจ่าย สินทรัพย ์ หน้ีสิน การออมและการลงทุนของ
ผูต้อบแบบสอบถาม  และครอบครัว 

  

3.4  การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 

ในการทดสอบแบบสอบถาม ผู ้วิจ ัยน าแบบสอบถามทดสอบหาความเท่ียงตรง  
(Validity) และความเช่ือมัน่ (Reliability) ดงัน้ี  ในการหาความเท่ียงตรง (Validity) ผูว้ิจยัไดน้ า
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปเสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา (Content Validity) ของค าถามในแต่ละขอ้วา่ตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจยัคร้ังน้ีหรือไม่ 
หลังจากนั้นก็น ามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อด าเนินการ ในขั้นตอนต่อไป  ส าหรับการทดสอบความ
เช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจยัไดห้าความเช่ือมัน่โดยน าแบบสอบถามไปทดสอบกบักลุ่มประชากรท่ีมี
ลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษาจ านวน 30 ชุด โดยน าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์หาความ
เช่ือมัน่โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค้่าความ
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เท่ียง มีค่าเท่ากบั 0.80 ซ่ึงมากกว่าเกณฑ์ท่ียอมรับ (คือค่า 0.70) แสดงว่าแบบสอบถามน้ีมีความ
เช่ือมัน่เพียงพอ  จึงน าแบบสอบถามมาใชเ้ป็นแบบสอบถามฉบบัจริงต่อไป 

 

3.5  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

ผูว้ิจยัใช้บุคคลในการเก็บขอ้มูลแบบส ารวจ  โดยกระจายตามเขตต่างๆท่ีระบุไวใ้น
หัวขอ้การเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้  โดยมีระยะเวลาการเก็บแบบส ารวจอยู่ช่วง
เดือน มกราคม-กุมภาพนัธ์ 2554 โดยสามารถเก็บรวบรวมแบบส ารวจกลบัคืนมาครบหมดจ านวน 
534 ตวัอยา่ง  ตามจ านวนท่ีไดแ้จกออกไป 

 

3.6  การประมวลผล 
 

1.  การลงรหสั(Coding) ในแบบสอบถามทุกฉบบัตามคู่มือลงรหสัท่ีไดจ้ดัท าไว ้
2.  คดัลอกรหสัท่ีลงเรียบร้อยแลว้ ลงในแบบฟอร์มการลงรหสั(General Coding Form) 

เพื่อน าขอ้มูลไปบนัทึกลงในคอมพิวเตอร์ 
3.  น าขอ้มูลท่ีไดบ้นัทึกเขา้ประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป   

ส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติต่างๆท่ีตอ้งการใชใ้นการวจิยั 
 

3.7  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

จากวตัถุประสงคข์องการวจิยัไดถู้กน ามาก าหนดกรอบการวจิยัและสมมติฐาน โดยสถิติ
ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ใหเ้ป็นไปตามกรอบการวจิยัและการทดสอบสมมติฐานมีดงัน้ี 

จากวตัถุประสงคข์อ้ 1    ท่ีระบุวา่  “  เพื่อศึกษาความรู้ ความเขา้ใจ  และการรับรู้ท่ีมีต่อ
การวางแผนทางการเงินเม่ือยามเกษียณอายุครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร ”  การวิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ขั้นพื้นฐานไดแ้ก่ ค่าความถ่ีร้อยละ  ค่าเฉล่ียเลข
คณิต  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เพื่อดูลกัษณะปัจจยัต่างๆ 

จากวตัถุประสงคข์อ้ 2  ท่ีระบุวา่  “ หาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินเม่ือยาม
เกษียณอายคุรูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  รวมทั้งเรียงล าดบัความส าคญัของปัจจยั ”  วิเคราะห์
โดยใช้สถิติอ้างอิง คือการวิเคราะห์ด้วย การทดสอบแบบสองทาง   หรือ  Chi-Square  ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อดูความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั 

จากวตัถุประสงคข์อ้ 3 ท่ีระบุวา่  “  เพื่อหารูปแบบการวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสม
กบัครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร ก่อนวยัเกษียณอายุ ”  วิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติเชิง
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อนุมาน(Inferential Statistics) โดยการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์(Correlation Analysis) และการ
วเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุ(Multiple regression analysis)  เพื่อหารูปแบบการวางแผนทางการเงิน 

 

สรุป 
 

ในบทน้ีกล่าวถึงวา่ ประชากรท่ีใชศึ้กษา คือ ครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร ระดบั
ต าแหน่ง ครูปฏิบติัการ(คศ.1)และครูช านาญการ(คศ.2)  จ  านวนตวัอย่างทั้งหมด 534 ตวัอย่าง          
13 เขต 25โรงเรียน จาก  49 เขต  436 โรงเรียน  และจ านวนประชากร 14,600 คน  ด้วยวิธีสุ่ม
ตวัอยา่งแบบง่าย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งรายละเอียดของค าถาม
เป็น 4 ส่วน คือ 1) ข้อมูลเก่ียวกับผูต้อบค าถาม(คุณลกัษณะส่วนบุคคล) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อายุงาน ระดบัต าแหน่งงาน  สถานภาพครอบครัว  ขนาดครอบครัว  อาชีพคู่สมรส 2) 
การรับรู้  ความรู้  และความเขา้ใจ เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน คือ  รายได ้ ค่าใชจ่้าย รูปแบบ
การออม การลงทุน การรับรู้ข่าวสาร  การเตรียมตวั  การวางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณอายุ       
3) ความคิดเห็นท่ีมีต่อความส าคญัของปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการวางแผนทางการเงิน ได้แก่ 
คุณลกัษณะส่วนบุคคล  ขนาดรายได ้ ขนาดค่าใชจ่้าย  ขนาดภาระหน้ี  ขนาดการออมและการลงทุน 
4) ขอ้มูลเก่ียวกบัรายรับ  รายจ่าย สินทรัพย ์ หน้ีสิน การออมและการลงทุนของผูต้อบแบบสอบถาม  
และครอบครัว 

โดยแบบสอบถาม ท่ีผ่านการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ และทดสอบความน่าเช่ือถือทาง
สถิติแลว้  และน าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบาช 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค้่าความเท่ียง มีค่าเท่ากบั 0.80   จึงน าไปใชเ้ก็บขอ้มูล ขอ้มูลท่ี
เก็บไดคิ้ดเป็นร้อยละ 100 จากจ านวนตวัอย่างทั้งหมด  สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยสถิติเชิง
พรรณนาได้แก่ ค่าความถ่ีร้อยละ  ค่าเฉล่ียเลขคณิต  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง
อนุมานได้แก่ การทดสอบสองทาง(Chi-Square) การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
regression analysis)  เพื่อเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั และ กรอบการวิจยัตามท่ีไดท้บทวน
แนวคิด หลกัและทฤษฏี รวมทั้งงานวิจยั ในบทท่ี 2  เพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์หาผลลพัธ์การวิจยัใน
บทท่ี 4 และบทท่ี 5 ต่อไป 
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บทที ่4 
ผลการศึกษาวจิยัเชิงพรรณนา 

       
ในบทน้ีจะกล่าวถึงผลลพัธ์จากการวิเคราะห์  โดยเคร่ืองมือทางสถิติตามท่ีก าหนดใน

หัวขอ้ 3.6 และ 3.7 ในการประมวลผลและวิธีวิเคราะห์ขอ้มูล หน้า 49 ของบทท่ี 3  โดยงานวิจยั  
เร่ือง “การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอายุ ของครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร”            
และเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั  ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บขอ้มูลโดยมีขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างรวมทั้งส้ิน 534 ตวัอย่าง  โดยใช้เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามโดยแบ่ง
รายละเอียดของค าถามเป็น 4 ส่วนคือ ส่วน 1) คุณลกัษณะส่วนบุคคล  2) การรับรู้ ความรู้ และความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน 3) ส ารวจปัจจยัท่ีส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินเม่ือยาม
เกษียณอายุ  4) รายรับ รายจ่าย สินทรัพย ์หน้ีสิน การออมและการลงทุน  ผูว้ิจยัไดแ้บ่งผลการวิจยั
เชิงพรรณนาออกเป็น  4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  คุณลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
ส่วนท่ี 2  การรับรู้ ความรู้ และความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน 
ส่วนท่ี 3  ส ารวจปัจจยัท่ีส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินเม่ือยามเกษียณอายุ 
ส่วนท่ี 4  รายรับ รายจ่าย สินทรัพย ์หน้ีสิน การออมและการลงทุน 
โดยมีรายละเอยีดของผลการวจัิยดังนี ้
 

ส่วนที ่1 คุณลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง (ตารางที ่4.1 - ตารางที ่4.8) มีผลสรุปดังนี้ 
 
เพศและอายุ  

จากตารางท่ี 4.1 - 4.2 กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิง คิดเป็นอตัราร้อยละ 80.0 และเพศชาย 
อตัราร้อยละ 19.9 โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 46-55 ปี คิดเป็นอตัราร้อยละ 30.1 รองลงมา อายุ
ระหวา่ง 35-45 ปี อตัราร้อยละ 28.1 อายุต  ่ากวา่ 35 ปี อตัราร้อยละ 26.2 และอายุ 55 ปีข้ึนไปคิดเป็น
อตัราร้อยละ 15.5 
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ระดับการศึกษา  
จากตารางท่ี 4.3 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นอตัรา

ร้อยละ 78.3 รองลงมา ระดบัปริญญาโท อตัราร้อยละ 20.2 และมีระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็น
อตัราร้อยละ 1.1 
 

อายุการท างาน  
จากตารางท่ี 4.4 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุการท างาน 6- 15 ปี คิดเป็นอตัราร้อยละ 

32.0 รองลงมา อายุการท างาน มากกว่า 25 ปีข้ึนไป อตัราร้อยละ 30.9 อายุการท างานต ่ากว่า 5 ปี 
อตัราร้อยละ 18.5 และอายกุารท างาน 16-25 ปี คิดเป็นอตัราร้อยละ 16.5 
 

ระดับต าแหน่งงาน  
จากตารางท่ี 4.5 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานเป็นครูผูช้  านาญการ (ค.ศ.2) คิด

เป็นอตัราร้อยละ 48.8 รองลงมาเป็นครูผูป้ฎิบติัการ (ค.ศ.1) อตัราร้อยละ 35.0 และอ่ืนๆ อตัราร้อย
ละ 15.9 ประกอบดว้ย ครูผูช้  านาญการพิเศษ (ค.ศ.3)  จ  านวน 55 คน ครูผูช่้วย จ านวน 21 คน ลูกจา้ง 
จ านวน 1 คน และอ่ืนๆจ านวน 8 คน 
 

สถานภาพครอบครัว  
จากตารางท่ี 4.6 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส คิดเป็นอตัราร้อยละ 57.5 

รองลงมาสถานภาพโสด  อตัราร้อยละ 34.5 และสถานภาพหยา่ร้าง คิดเป็นอตัราร้อยละ 5.6  
 

ขนาดของครอบครัว 
จากตารางท่ี 4.7 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ขนาดครอบครัวมีจ านวน 3-5 คน คิดเป็นอตัรา

ร้อยละ 60.5 รองลงมามีขนาดครอบครัว 1-2 คน อตัราร้อยละ 29.6 และขนาดครอบครัวท่ีมากกวา่ 5 
คนข้ึนไป คิดเป็นอตัราร้อยละ 7.9 
 

อาชีพของคู่สมรส  
จากตารางท่ี 4.8 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คู่สมรส เป็นขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ คิด

เป็นอตัราร้อยละ 39.0 รองลงมา คู่สมรสมีอาชีพอ่ืนๆ อตัราร้อยละ 7.9 ประกอบดว้ย รับจา้งทัว่ไป 
(9) ขา้ราชการบ านาญ (8) ครูเอกชน (4) พนักงานมหาวิทยาลยั (4) เกษตรกร (1) เป็นพนกังานของ
บริษทัและโรงงาน อตัราร้อยละ 7.5 ประกอบธุรกิจส่วนตวั อตัราร้อยละ 6.7 เป็นพ่อบา้น/แม่บา้น 
อตัราร้อยละ 1.7 และมีอาชีพคา้ขาย คิดเป็นอตัราร้อยละ 0.9 
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ตารางที ่4.1  จ านวนและอตัราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 
 

 
 
ตารางที ่4.2  จ านวนและอตัราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

 

อายุ จ านวนผู้ตอบ(คน) อตัราร้อยละ 

ต ่ากวา่ 35 ปี 140 26.2 

35 - 45 ปี 150 28.1 

46 - 55 ปี 161 30.1 

55 ปีข้ึนไป 83 15.5 

รวม 534 100.0 

 
 

 
 
 
 
 

เพศ จ านวนผู้ตอบ(คน) อตัราร้อยละ 

ชาย 106 19.9 

หญิง 427 80.0 

ไม่ตอบ 1 0.2 

รวม 534 100.0 DPU
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ตารางที ่4.3  จ านวนและอตัราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการศึกษา 
 

การศึกษา จ านวนผู้ตอบ(คน) อตัราร้อยละ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 6 1.1 

ปริญญาตรี 418 78.3 

ปริญญาโท 108 20.2 

อ่ืนๆ 1 0.2 

ไม่ตอบ 1 0.2 

รวม 534 100.0 

 
 

ตารางที ่4.4  จ านวนและอตัราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุงาน 
 

อายุงาน จ านวนผู้ตอบ(คน) อตัราร้อยละ 

0 - 5 ปี 99 18.5 

6 - 15  ปี 171 32.0 

16 - 25 ปี 88 16.5 

มากกวา่ 25 ปีข้ึนไป 165 30.9 

ไม่ตอบ 11 2.1 

รวม 534 100.0 
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ตารางที ่4.5  จ านวนและอตัราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับต าแหน่ง 
 

ระดับต าแหน่ง จ านวนผู้ตอบ(คน) อตัราร้อยละ 

ครูปฏิบติัการ(ค.ศ.1) 187 35.0 

ครูช านาญการ(ค.ศ.2) 261 48.9 

อ่ืนๆ 85 15.9 

ไม่ตอบ 1 .2 

รวม 534 100.0 

 
ตารางที ่4.6  จ านวนและอตัราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพของครอบครัว 
 

สถานภาพของครอบครัว จ านวนผู้ตอบ(คน) อตัราร้อยละ 

โสด 184 34.5 

สมรส 307 57.5 

หยา่ร้าง 30 5.6 

อ่ืนๆ 11 2.1 

ไม่ตอบ 2 0.4 

รวม 534 100.0 
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ตารางที ่4.7  จ านวนและอตัราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามขนาดของครอบครัว 
 

ขนาดของครอบครัว จ านวนผู้ตอบ(คน) อตัราร้อยละ 

1 - 2 คน 158 29.6 

3 - 5 คน 323 60.5 

มากกวา่ 5 คนข้ึนไป 42 7.9 

ไม่ตอบ 11 2.1 

รวม 534 100.0 

 
ตารางที ่4.8  จ านวนและอตัราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพของคู่สมรส 
 

อาชีพของคู่สมรส จ านวนผู้ตอบ(คน) อตัราร้อยละ 

ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 208 39.0 

บริษทั/โรงงาน 40 7.5 

คา้ขาย 5 0.9 

ธุรกิจส่วนตวั 36 6.7 

พอ่บา้น/แม่บา้น 9 1.7 

อ่ืนๆ 42 7.9 

ไม่ตอบ 194 36.3 

รวม 534 100.0 
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ส่วนที ่2  การรับรู้ ความรู้ และความเข้าใจ เกีย่วกบัการวางแผนทางการเงิน 
งานวจิยัฉบบัน้ีไดศึ้กษากลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบั 
2.1  การท างานหลงัเกษียณอาย ุ
2.2  การเตรียมตวัดา้นการเงินหลงัเกษียณอายุ 
2.3  ความพอเพียงของรายไดก้บัรายจ่ายหลงัเกษียณอาย ุ
2.4  ความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน 
2.5  การวางแผนทางการเงินเม่ือเกษียณอาย ุ
2.6  ความตอ้งการ ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินเม่ือเกษียณอาย ุ
โดยมีผลการวจิยั ดงัน้ี 
 

2.1  การท างานหลงัเกษียณอายุ 
 
ตารางที ่4.9  จ านวนและอตัราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการท างานหลงั
เกษียณอายุ 
 

การท างาน จ านวนผู้ตอบ(คน) อตัราร้อยละ 

ท างาน 330 61.8 

ไม่ท างาน 202 37.8 

ไม่ตอบ 2 0.4 

รวม 534 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.9 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คิดว่าจะท างานหลงัการเกษียณอายุจ  านวน330

คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 61.8  และคิดวา่จะไม่ท างานแลว้จ านวน 202 คน อตัราร้อยละ 37.8 โดยมี
เหตุผลไม่ท างานดงัน้ี  จ  านวน 91 คนตอ้งการพกัผอ่นและท่องเท่ียว  จ  านวน 15 คนยงัไม่ไดว้างแผน 
จ านวน 12 คนจะดูแลครอบครัว  จ  านวน 11 คนตอ้งรักษาสุขภาพ จ านวน 9 คนจะใช้เงินอย่าง
พอเพียง  จ  านวน 2 คนจะปฏิบติัธรรม  และจ านวน 2 คน จะท าประโยชน์ใหส้าธารณชน  

และกลุ่มตัวอย่างท่ีคิดว่าจะท างานหลังเกษียณอายุจะท างานเก่ียวกับธุรกิจของ
ครอบครัว คิดเป็นอตัราร้อยละ 49.1%  ท างาน Part Time อตัราร้อยละ 11.2% เป็นท่ีปรึกษาบริษทั/
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หน่วยงาน อตัราร้อยละ 3.9% และอ่ืนๆ คิดเป็นอตัราร้อยละ 35.8%  ประกอบด้วย ท าการเกษตร 
จ านวน 38 คน ธุรกิจส่วนตวัจ านวน 17 คน  คา้ขายจ านวน 11 คน แลว้แต่จงัหวะและโอกาสจ านวน
4 คน ตวัแทนขายประกนัจ านวน 2 คน  อาจารย์พิเศษ จ านวน 2 คน  ช่วยงานกุศลจ านวน 2 คน 
รับจา้งเล้ียงเด็กจ านวน 1 คน  วาดภาพจ านวน 1 คน และสอนศิลปะจ านวน 1 คน 
 
2.2  การเตรียมตัวด้านการเงินหลงัเกษียณอายุ 
 
ตารางที่ 4.10  จ านวนและอัตราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการเตรียมตัวด้าน
การเงินหลงัเกษียณอายุ  

 

การเตรียมตัว จ านวนผู้ตอบ(คน) อตัราร้อยละ 

ไม่เตรียมตวั 167 31.3 

เตรียมตวั 337 63.1 

ไม่ตอบ 30 5.6 

รวม 534 100.0 

 
ตารางท่ี 4.10 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการเตรียมตวัดา้นการเงินหลงัเกษียณอายุ คิดเป็น

อตัราร้อยละ 63.1 และไม่มีการเตรียมตวั อตัราร้อยละ 31.3 โดยมีการเตรียมตวัด้านการเงินหลงั
เกษียณอายุดงัน้ี  เก็บออมโดยการฝากธนาคารจ านวน 65 คน ประกอบธุรกิจส่วนตวัจ านวน 32 คน 
ใช้จ่ายแบบเศรษฐกิจพอเพียงจ านวน 22 คน ท าประกนัจ านวน 8 คน มีหุ้นสหกรณ์จ านวน 7 คน    
ไม่สร้างหน้ีสินเพิ่มจ านวน 7 คน ท าอาชีพเสริมจ านวน 8 คน ซ้ือพนัธบตัรจ านวน 4 คน ซ้ือสลาก
ออมสินจ านวน 4 คน ซ้ืออสังหาริมทรัพยจ์  านวน 4 คน ท าการฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครู และ
บุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) จ  านวน 4 คน ท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย ในแต่ละวนัจ านวน 4 คน 
ปลดหน้ี จ านวน 4 คน ท าธุรกิจบา้นเช่า จ านวน 3 คน เตรียมเงินไวส้ าหรับการศึกษาให้บุตรจ านวน 
3 คน วางแผนกู ้(ชพค.) เพื่อการลงทุน จ านวน 1 คน และเตรียมค่าใช้จ่ายไวส้ าหรับการออกก าลงั
กาย จ านวน 1 คน 
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ตารางที ่4.11  จ านวนและอตัราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศกบัการเตรียมตัว
ด้านการเงินหลงัเกษียณอายุ 
 

      การเตรียมตวั 
 เพศ 

เตรียมตวัดา้นการเงิน ไม่เตรียมตวั 
ดา้นการเงิน 

รวม 

ชาย 
 

63 
(62.4) 

38 
(37.6) 

101 
(100.0) 

หญิง 274 
(68.0) 

129 
(32.0) 

403 
(100.0) 

รวม 337 
(66.9) 

167 
(33.1) 

504 
(100.0) 

 
จากตารางท่ี 4.11 เพศหญิงมีการเตรียมตวัดา้นการเงินหลงัเกษียณอายุ คิดเป็นอตัราร้อย

ละ 68.0 มากกวา่เพศชายซ่ึงมีการเตรียมตวัเพียงอตัราร้อยละ 62.4 
 

ตารางที่ 4.12  จ านวนและอัตราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุกับการเตรียมตัว
ด้านการเงินหลงัเกษียณอายุ 
 

การเตรียมตวั 
อาย ุ

เตรียมตวัดา้นการเงิน ไม่เตรียมตวัดา้น
การเงิน 

รวม 

ต ่ากวา่ 35 ปี 
 

70 
(53.0) 

62 
(47.0) 

132 
(100.0) 

35-45 ปี 103 
(72.5) 

39 
(27.5) 

142 
(100.0) 

46-55 ปี 110 
(73.3) 

40 
(26.7) 

150 
(100.0) 

55 ปีข้ึนไป 54 
(67.5) 

26 
(32.5) 

80 
(100.0) 

รวม 337 
(66.9) 

167 
(33.1) 

504 
(100.0) 
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จากตารางท่ี 4.12 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีช่วงอายุ 46-55 ปี มีการเตรียมตวัด้านการเงินหลงั
เกษียณอายุมากท่ีสุด คิดเป็นอตัราร้อยละ 73.3 รองลงมาช่วงอายุ 35-45 ปี มีการเตรียมตวัด้าน
การเงิน อตัราร้อยละ 72.5 กลุ่มอายุต  ่ากวา่ 35 ปี เตรียมตวัดา้นการเงินหลงัเกษียณอายุนอ้ยท่ีสุด คิด
เป็นอตัราร้อยละ 53.0 
 
ตารางที่ 4.13  จ านวนและอัตราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษากับการ
เตรียมตัวด้านการเงินหลงัเกษียณอายุ 
 

      การเตรียมตวั  
ระดบัการศึกษา 

เตรียมตวัดา้นการเงิน ไม่เตรียมตวัดา้น
การเงิน 

รวม 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
 

3 
(50.0) 

3 
(50.0) 

6 
(100.0) 

ปริญญาตรี 261 
(66.6) 

131 
(33.4) 

392 
(100.0) 

ปริญญาโท 73 
(69.5) 

32 
(30.5) 

105 
(100.0) 

รวม 337 
(67.0) 

166 
(33.0) 

503 
(100.0) 

 
จากตารางท่ี 4.13 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโทมีการเตรียมตวัดา้นการเงิน

หลงัเกษียณอาย ุมากท่ีสุด คิดเป็นอตัราร้อยละ 69.5 รองลงมา ระดบัปริญญาตรี มีการเตรียมตวัดา้น
การเงินหลงัเกษียณอายุ  อตัราร้อยละ 66.6  และต ่ากวา่ปริญญาตรี อตัราร้อยละ 50.0 สรุปโดยรวม
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีการเตรียมตวัด้านการเงินคิดเป็นอตัราร้อยละ67.0 และไม่มีการเตรียมตวัด้าน
การเงินอตัราร้อยละ33.0  
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ตารางที ่4.14  จ านวนและอตัราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุงานกับการเตรียมตัว
ด้านการเงินหลงัเกษียณอายุ 
 

 การเตรียมตวั  
อายงุาน 

เตรียมตวัดา้นการเงิน ไม่เตรียมตวัดา้น
การเงิน 

รวม 

0-5 ปี 
 

50 
(53.2) 

44 
(46.8) 

94 
(100.0) 

6-15 ปี 112 
(70.4) 

47 
(29.6) 

159 
(100.0) 

16-25 ปี 57 
(68.7) 

26 
(31.3) 

83 
(100.0) 

มากกวา่ 25 ปีข้ึนไป 111 
(70.2) 

47 
(29.8) 

158 
(100.0) 

รวม 330 
(66.8) 

164 
(33.2) 

494 
(100.0) 

 
จากตารางท่ี 4.14 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายกุารท างาน 6-15 ปี และมากกวา่ 25 ปีข้ึนไป มีการ

เตรียมตวัดา้นการเงินหลงัเกษียณอายุ มากท่ีสุด คิดเป็นอตัราร้อยละ 70.4 และ 70.2  รองลงมามีอายุ
การท างาน 16-25 ปี มีการเตรียมตวัด้านการเงินหลงัเกษียณอายุ อตัราร้อยละ 68.7 และอายุการ
ท างานต ่ากวา่ 5 ปี มีการเตรียมตวัดา้นการเงินหลงัเกษียณอาย ุคิดเป็นอตัราร้อยละ 53.2 
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ตารางที่ 4.15  จ านวนและอัตราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับต าแหน่งงานกับ
การเตรียมตัวด้านการเงินหลงัเกษียณอายุ 
 

การเตรียมตวั 
 ต  าแหน่งงาน 

เตรียมตวัดา้นการเงิน ไม่เตรียมตวัดา้น
การเงิน 

รวม 

ครูปฏิบติัการ (ค.ศ.1) 
 

110 
(62.2) 

67 
(37.8) 

177 
(100.0) 

ครูช านาญการ (ค.ศ.2) 172 
(69.6) 

75 
(30.4) 

247 
(100.0) 

รวม 282 
(66.5) 

142 
(33.5) 

424 
(100.0) 

 
จากตารางท่ี 4.15 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีต าแหน่งงานเป็นครูช านาญการ (ค.ศ.2) มีการเตรียม

ตวัดา้นการเงินหลงัเกษียณอายุ มากท่ีสุด คิดเป็นอตัราร้อยละ 69.6 ส่วนครูท่ีมีต าแหน่งงานเป็นครู
ปฏิบติัการ  (ค.ศ.1) มีการเตรียมตวัดา้นการเงินหลงัเกษียณอาย ุอตัราร้อยละ 62.2 
 
ตารางที่ 4.16  จ านวนและอัตราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพของ
ครอบครัวกบัการเตรียมตัวด้านการเงินหลงัเกษียณอายุ 
 

      การเตรียมตวั 
สถานภาพของครอบครัว 

เตรียมตวัดา้น
การเงิน 

ไม่เตรียมตวัดา้น
การเงิน 

รวม 

โสด 
 

114 
(66.3) 

58 
(33.7) 

172 
(100.0) 

สมรส 201 
(68.6) 

92 
(31.4) 

293 
(100.0) 

หยา่ร้าง 14 
(50.0) 

14 
(50.0) 

28 
(100.0) 

รวม 329 
(66.7) 

164 
(33.3) 

493 
(100.0) 
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จากตารางท่ี 4.16 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพของครอบครัวสมรส มีการเตรียมตวัดา้น
การเงินหลงัเกษียณอายุ คิดเป็นอตัราร้อยละ 68.6 รองลงมา กลุ่มท่ีโสดมีการเตรียมตวัดา้นการเงิน
หลงัเกษียณอายุ คิดเป็นอตัราร้อยละ 66.3 สรุปภาพรวมกลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพของครอบครัว
สมรส มีการเตรียมตวัดา้นการเงินหลงัเกษียณอายุ  คิดเป็นอตัราร้อยละ 66.7 
 
ตารางที ่4.17  จ านวนและอตัราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามขนาดของครอบครัวกับ
การเตรียมตัวด้านการเงินหลงัเกษียณอายุ 
 

            การเตรียมตวั  
ขนาดของครอบครัว 

เตรียมตวัดา้นการเงิน ไม่เตรียมตวั 
ดา้นการเงิน 

รวม 

1-2 คน 
 

96 
(65.3) 

51 
(34.7) 

147 
(100.0) 

3-5 คน 204 
(66.9) 

101 
(33.1) 

305 
(100.0) 

5 คนข้ึนไป 29 
(69.0) 

13 
(31.0) 

42 
(100.0) 

รวม 329 
(66.6) 

165 
(33.4) 

494 
(100.0) 

 
จากตารางท่ี 4.17 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีขนาดของครอบครัว 5 คนข้ึนไปมีการเตรียมตวัดา้น

การเงินหลงัเกษียณอายุ คิดเป็นอตัราร้อยละ 69.0 รองลงมาขนาดของครอบครัว 3-5 คน มีการ
เตรียมตวัด้านการเงินหลงัเกษียณอายุ อตัราร้อยละ 66.9 และขนาดของครอบครัว 1-2 คน มีการ
เตรียมตวั คิดเป็นอตัราร้อยละ 65.3  สรุปภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีขนาดของครอบครัว มีการเตรียม
ตวัดา้นการเงินหลงัเกษียณอาย ุ คิดเป็นอตัราร้อยละ 66.6 
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ตารางที่ 4.18  จ านวนและอัตราร้อยละของผู้สอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพของคู่สมรสกับ
การเตรียมตัวด้านการเงินหลงัเกษียณอายุ 
 

      การเตรียมตวั  
อาชีพของคู่สมรส 

เตรียมตวัดา้นการเงิน ไม่เตรียมตวั 
ดา้นการเงิน 

รวม 

ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
 

136 
(69.4) 

60 
(30.6) 

196 
(100.0) 

บริษทั/โรงงาน 26 
(68.4) 

12 
(31.6) 

38 
(100.0) 

คา้ขาย 4 
(80.0) 

1 
(20.0) 

5 
(100.0) 

ธุรกิจส่วนตวั 26 
(74.3) 

9 
(25.7) 

35 
(100.0) 

พอ่บา้น/แม่บา้น 5 
(55.6) 

4 
(44.4) 

9 
(100.0) 

รวม 197 
(69.6) 

86 
(30.4) 

283 
(100.0) 

 
จากตารางท่ี 4.18 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคู่สมรสมีอาชีพคา้ขายมีการเตรียมตวัดา้นการเงินหลงั

เกษียณอายุ คิดเป็นอตัราร้อยละ 80.0 รองลงมาคู่สมรสมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั มีการเตรียมตวัดา้น
การเงินหลงัเกษียณอายุ อตัราร้อยละ 74.3 คู่สมรสมีอาชีพขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมีการ
เตรียมตวัดา้นการเงินหลงัเกษียณอายุ อตัราร้อยละ 69.4 คู่สมรสมีอาชีพบริษทั/โรงงานมีการเตรียม
ตวัดา้นการเงินหลงัเกษียณอายุ อตัราร้อยละ 68.4  และคู่สมรสท่ีพ่อบา้น/แม่บา้น มีการเตรียมตวั
ด้านการเงินน้อยท่ีสุด คิดเป็นอตัราร้อยละ 55.6  สรุปโดยภาพรวมคู่สมรสมีการเตรียมตวัด้าน
การเงินหลงัเกษียณอายคิุดเป็นอตัราร้อยละ 69.6 
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2.3 ความพอเพยีงของรายได้กบัรายจ่ายหลงัเกษียณอายุ 
 

ตารางที่ 4.19 จ านวนและอัตราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามรายได้ภายหลังเกษียณ
พอเพยีงกบัรายจ่าย  

 

รายได้หลงัเกษียณ จ านวนผู้ตอบ(คน) อตัราร้อยละ 

เพียงพอ 464 86.9 

ไม่เพียงพอ 56 10.5 

ไม่ตอบ 14 2.6 

รวม 534 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.19 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ คิดเป็นอตัราร้อยละ 86.9 คิดว่าภายหลงัการ

เกษียณอายจุะมีรายไดเ้พียงพอกบัรายจ่ายท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนมีเพียง คิดเป็นอตัราร้อยละ 10.5 ท่ีคิดวา่
จะมีรายไดไ้ม่เพียงพอกบัรายจ่าย 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบวา่รายไดภ้ายหลงัเกษียณเพียงพอกบัรายจ่าย เพราะ 1) จะด าเนินชีวิต
ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวฯ คือใชจ่้ายอย่างประหยดั ไม่ฟุ่มเฟือย อยู่
อย่างพอเพียง 2) ไม่มีภาระ คือไม่มีหน้ีสิน  บุตรเรียนจบการศึกษาแล้ว 3) มีการวางแผนการใช้
จ่ายเงินและเก็บออม 4) มีรายไดเ้สริม 5) มีเงินบ านาญ 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบวา่รายไดภ้ายหลงัเกษียณไม่เพียงพอกบัรายจ่าย เพราะ 1) มีภาระ คือ
หน้ีสิน  ค่าใชจ่้ายบุตร ค่าใชจ่้ายของครอบครัว  2) เงินเดือนนอ้ย ค่าใชจ่้ายสูง  ค่าครองชีพสูง และ
ไม่แน่ใจค่าครองชีพอีก 30 ปีขา้งหนา้ 3) เงินบ านาญนอ้ย รายไดล้ดลง 4) อายรุาชการนอ้ยคาดวา่เงิน
ภายหลงัเกษียณก็นอ้ย 5)ภาวะเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไปตามสภาวะอ่ืนๆ 
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ตารางที่ 4.20  จ านวนและอัตราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศกับความพอเพียง
ของรายได้กบัรายจ่ายหลงัเกษียณอายุ 

 
      รายไดห้ลงัเกษียณ 

เพศ 
พอเพียง ไม่พอเพียง รวม 

ชาย 
 

94 
(91.3) 

9 
(8.7) 

103 
(100.0) 

หญิง 370 
(88.7) 

47 
(11.3) 

417 
(100.0) 

รวม 464 
(89.2) 

56 
(10.8) 

520 
(100.0) 

 
ตารางท่ี 4.20 กลุ่มตวัอยา่งเพศชาย คิดวา่จะมีรายไดเ้พียงพอกบัรายจ่ายหลงัเกษียณอาย ุ

คิดเป็นอตัราร้อยละ 91.3 ส่วนเพศหญิงมีเพียง อตัราร้อยละ 88.7 ท่ีคิดว่ารายได้กบัรายจ่ายหลัง
เกษียณอายจุะเพียงพอ สรุปภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีรายไดเ้พียงพอกบัรายจ่ายหลงัเกษียณอายุคิดเป็น
อตัราร้อยละ 89.2 และไม่เพียงพอ อตัราร้อยละ 10.8 
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ตารงที ่4.21 จ านวนและอตัราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุกับความพอเพียงของ
รายได้กบัรายจ่ายหลงัเกษียณอายุ 

 
      รายไดห้ลงัเกษียณ  

อาย ุ
พอเพียง ไม่พอเพียง รวม 

ต ่ากวา่ 35 ปี 
 

114 
(85.7) 

19 
(14.3) 

133 
(100.0) 

36-45 ปี 132 
(90.4) 

14 
(9.6) 

146 
(100.0) 

46-55 ปี 144 
(90.0) 

16 
(10.0) 

160 
(100.0) 

มากกวา่ 55 ปีข้ึนไป 74 
(91.4) 

7 
(8.6) 

81 
(100.0) 

รวม 464 
(89.2) 

56 
(10.8) 

520 
(100.0) 

 
จากตารางท่ี 4.21 กลุ่มตวัอย่างอายุมากกวา่ 55 ปีข้ึนไป คาดว่ารายไดก้บัรายจ่ายหลงั

เกษียณอายจุะพอเพียง คิดเป็นอตัราร้อยละ 91.4 รองลงมาอายุ  36-45 ปี, 46-55 ปี รายไดก้บัรายจ่าย
หลงัเกษียณอายจุะพอเพียง อตัราร้อยละ 90.4 , 90.0  และอายุต  ่ากวา่ 35 ปี คาดวา่ รายไดก้บัรายจ่าย
หลงัเกษียณอายจุะมีพอเพียง คิดเป็นอตัราร้อยละ 85.7 
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ตารางที่ 4.22  จ านวนและอัตราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพของคู่สมรสกับ
ความพอเพยีงของรายได้กบัรายจ่ายหลงัเกษียณอายุ 
 

     รายไดห้ลงัเกษียณ 
 อาชีพของคู่สมรส 

พอเพียง ไม่พอเพียง รวม 

ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
 

185 
(91.1) 

18 
(8.9) 

203 
(100.0) 

บริษทั/โรงงาน 30 
(76.9) 

9 
(23.1) 

39 
(100.0) 

คา้ขาย 5 
(100.0) 

0 
(0.0) 

5 
(100.0) 

ธุรกิจส่วนตวั 33 
(91.7) 

3 
(8.3) 

36 
(100.0) 

พอ่บา้น/แม่บา้น 7 
(77.8) 

2 
(22.2) 

9 
(100.0) 

รวม 260 
(89.0) 

32 
(11.0) 

292 
(100.0) 

 
จากตารางท่ี 4.22 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีคู่สมรสมีอาชีพคา้ขาย คิดว่ารายไดก้บัรายจ่ายหลงั

เกษียณอาย ุจะมีพอเพียง คิดเป็นอตัราร้อยละ 100.0  รองลงมาคู่สมรสท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั อตัรา
ร้อยละ 91.7  คิดวา่รายไดก้บัรายจ่ายหลงัเกษียณอายุจะมีพอเพียง กลุ่มตวัอยา่งของคู่สมรสโดยรวม
กลุ่มตวัอยา่งมีความพอเพียงของรายไดก้บัรายจ่ายหลงัเกษียณอายุ คิดเป็นอตัราร้อยละ 89.0 และไม่
พอเพียง อตัราร้อยละ11.0 
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ตารางที่ 4.23 จ านวนและอัตราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการคาดว่ารายได้ต่อ
เดือนเท่าใดทีท่ าให้สามารถใช้ชีวติอยู่ได้อย่างสบายภายหลงัการเกษียณอายุ 

 

รายได้ต่อเดือน จ านวนผู้ตอบ (คน) อตัราร้อยละ 

ต ่ากวา่ 15,000 บาท 126 23.6 

15,001-30,000 บาท 364 68.3 

30,001-50,000 บาท 39 7.3 

50,000 บาทข้ึนไป 4 0.8 

รวม 533 100.0 

 
จากตางท่ี 4.23 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ คาดว่าตอ้งมีรายได้ต่อเดือน เดือนละ 15,001- 

30,000 บาท ภายหลงัการเกษียณจะท าใหส้ามารถใชชี้วติอยูอ่ยา่งสบาย รองลงมาคาดวา่ตอ้งมีรายได้
ต ่ากวา่ 15,000 บาท ต่อเดือน คิดเป็นอตัราร้อยละ 23.6 รายได ้30,001-50,000 บาท ต่อเดือน อตัรา
ร้อยละ 7.3 และมีเพียงอตัราร้อยละ 0.8 ท่ีคาดวา่ส าหรับครอบครัวตนเองตอ้งมีรายได ้50,000 บาท 
ข้ึนไปต่อเดือน ภายหลงัการเกษียณจึงจะท าใหส้ามารถใชชี้วติอยูไ่ดอ้ยา่งสบาย 

 
ตารางที่ 4.24  จ านวนและอัตราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการมีรายได้จากแหล่ง
อืน่ภายหลงัการเกษียณอายุ 

 

รายได้จากแหล่งอื่น จ านวนผู้ตอบ(คน) อตัราร้อยละ 

มี 248 46.4 

ไม่มี 254 47.6 

ไม่ตอบ 32 6.0 

รวม 534 100.0 
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จากตารางท่ี 4.24 กลุ่มตวัอย่างมีรายไดจ้ากแหล่งอ่ืนภายหลงัการเกษียณอายุ ใกลเ้คียง
กบัการไม่มีรายได้จากแหล่งอ่ืน คือคิดเป็นอตัราร้อยละ 46.4 และ 47.6 กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบว่ามี
รายได้จากแหล่งอ่ืนภายหลงัเกษียณอายุ จะมีรายได้มาจากค่าเช่าจ านวน 64 คน ธุรกิจครอบครัว
จ านวน 35 คน ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 30 คน คา้ขายจ านวน 33 คน ดอกเบ้ียเงินฝากจ านวน 20 คน  
ท าการเกษตรจ านวน 19 คน ท าธุรกิจส่วนตวั จ านวน 18 คน เงินประกนัชีวิตจ านวน 12 คน สอน
พิเศษ จ านวน 9 คน จากบุตรจ านวน 15 คน งานพิเศษจ านวน 4 คน สอนพิเศษจ านวน 3 คน มรดก
จ านวน3 คน ท าธุรกิจขายตรงจ านวน 2 คน 

 
ตารางที่ 4.25  จ านวนและอัตราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการแก้ปัญหารายได้ไม่
พอกบัค่าใช้จ่าย  

 

การแก้ปัญหา จ านวนผู้ตอบ(คน) อตัราร้อยละ 

หารายไดเ้พิ่ม 244 32.8 

ลดค่าใชจ่้ายลง 408 54.8 

ขอความช่วยเหลือจากญาติ 30 4.0 

ขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน 25 3.4 

ใชบ้ตัรเครดิต 11 1.4 

อ่ืนๆ 27 3.6 

รวม 745 100.0 

 
 จากตารางท่ี 4.25 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คิดวา่ภายหลงัการเกษียณอายุ หากรายได้

ไม่พอเพียงกับรายจ่าย จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาโดยลดค่าใช้จ่ายลงคิดเป็นอัตราร้อยละ 54.8 
รองลงมาคือการหารายไดเ้พิ่ม อตัราร้อยละ 32.8 ท่ีน่าสังเกตคือ มีการขอความช่วยเหลือจากญาติ 
คิดเป็นอตัราร้อยละ 4.0 ขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงินอตัราร้อยละ 3.4  และดา้นอ่ืนๆ อตัราร้อยละ 
3.6 
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ตารางที ่4.26  จ านวนและอตัราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการมีความรู้เกี่ยวกับการ
วางแผนการเงิน 
 

 

มีความรู้เกีย่วกบัการวางแผนการเงิน จ านวนผู้ตอบ(คน) อตัราร้อยละ 

มี 417 78.1 

ไม่มี 111 20.8 

ไม่ตอบ 6 1.1 

รวม 534 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.26 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัการวางแผนการเงิน คิดเป็น
อตัราร้อยละ 78.1 และไม่มีความรู้เก่ียวกบัการวางแผนการเงิน คิดเป็นอตัราร้อยละ 20.8 
 

ตารางที่ 4.27  จ านวนและอัตราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศกับความรู้เกี่ยวกับ
การวางแผนทางการเงิน 
 

   ความรู้การวางแผน 
   เพศ 

มีความรู้ ไม่มีความรู้ รวม 

ชาย 
 

88 
(83.0) 

18 
(17.0) 

106 
(100.0) 

หญิง 329 
(78.0) 

93 
(22.0) 

422 
(100.0) 

รวม 417 
(79.0) 

111 
(21.0) 

528 
(100.0) 

 

จากตารางท่ี 4.27 กลุ่มตวัอยา่งเพศชายมีความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน คิดเป็น
อตัราร้อยละ 83.0  และเพศหญิงมีความรู้เก่ียวกับการวางแผนทางการเงิน อตัราร้อยละ 78.0  
โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ มีความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน คิดเป็นอตัราร้อยละ 
79.0  และไม่มีความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน คิดเป็นอตัราร้อยละ 21.0 
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ตารางที่ 4.28  จ านวนและอัตราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุกับความรู้เกี่ยวกับ
การวางแผนทางการเงิน 

 
   ความรู้การวางแผน 

  อาย ุ
มีความรู้ ไม่มีความรู้ รวม 

ต ่ากวา่ 35 ปี 
 

70 
(53.0) 

62 
(47.0) 

132 
(100.0) 

35-45 ปี 103 
(72.5) 

39 
(27.5) 

142 
(100.0) 

46-55 ปี 110 
(73.3) 

40 
(26.7) 

150 
(100.0) 

55 ปีข้ึนไป 54 
(67.5) 

26 
(32.5) 

80 
(100.0) 

รวม 337 
(66.9) 

167 
(33.1) 

504 
(100.0) 

 
จากตารางท่ี 4.28 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ 46-55 ปี มีความรู้เก่ียวกับการวางแผนทาง

การเงิน คิดเป็นอตัราร้อยละ 73.3 รองลงมา อายุ 35-45 ปี มีความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน 
อตัราร้อยละ 72.5  อาย ุ55 ปีข้ึนไป มีความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน อตัราร้อยละ 67.5  และ
อายตุ  ่ากวา่ 35 ปี มีความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินนอ้ยท่ีสุดเพียง คิดเป็นอตัราร้อยละ 53.0  
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ตารางที่ 4.29  จ านวนและอัตราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการศึกษากับความรู้
เกีย่วกบัการวางแผนทางการเงิน 

 
   ความรู้การวางแผน 

  การศึกษา 
มีความรู้ ไม่มีความรู้ รวม 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
 

4 
(66.7) 

2 
(33.3) 

6 
(100.0) 

ปริญญาตรี 322 
(78.0) 

91 
(22.0) 

413 
(100.0) 

ปริญญาโท 90 
(83.3) 

18 
(16.7) 

108 
(100.0) 

รวม 416 
(78.9) 

111 
(21.1) 

527 
(100.0) 

 
จากตารางท่ี 4.29 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโทมีความรู้เก่ียวกับการ

วางแผนทางการเงิน คิดเป็นอตัราร้อยละ 83.3 รองลงมาการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีความรู้เก่ียวกบั
การวางแผนทางการเงิน อตัราร้อยละ 78.0 และ การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีความรู้เก่ียวกบัการ
วางแผนทางการเงิน อตัราร้อยละ 66.7  สรุปโดยรวมมีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษามีความรู้
เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน คิดเป็นอตัราร้อยละ 78.9  และไม่มีความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทาง
การเงิน คิดเป็นอตัราร้อยละ 21.1 
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ตารางที่ 4.30  จ านวนและอัตราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุงานกับความรู้
เกีย่วกบัการวางแผนทางการเงิน 
 

   ความรู้การวางแผน 
  อายงุาน 

มีความรู้ ไม่มีความรู้ รวม 

0-5 ปี 
 

50 
(53.2) 

44 
(46.8) 

94 
(100.0) 

6-15 ปี 112 
(70.4) 

47 
(29.6) 

159 
(100.0) 

16-25 ปี 57 
(68.7) 

26 
(31.3) 

83 
(100.0) 

มากกวา่ 25 ปี ข้ึนไป 111 
(70.3) 

47 
(29.7) 

158 
(100.0) 

รวม 330 
(66.8) 

164 
(33.2) 

494 
(100.0) 

 
จากตารางท่ี 4.30 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุการท างาน 6-15 ปี และมากกว่า 25 ปีข้ึนไป        

มีความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน คิดเป็นอตัราร้อยละ 70.4 และ 70.3 อายุงาน16-25 ปีมี
ความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน อตัราร้อยละ 68.7  โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุการท างานนอ้ย
กว่า 5 ปี มีความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินเพียง อตัราร้อยละ 53.2 สรุปโดยรวมมีผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุงาน มีความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน คิดเป็นอตัราร้อยละ 66.8  และ
ไม่มีความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน คิดเป็นอตัราร้อยละ 33.2 
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ตารางที่ 4.31  จ านวนและอัตราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับต าแหน่งงานกับ
ความรู้เกีย่วกบัการวางแผนทางการเงิน 
 

   ความรู้การวางแผน 
ระดบัต าแหน่ง 

มีความรู้ ไม่มีความรู้ รวม 

ครูปฏิบติัการ(ค.ศ.1) 
 

139 
(74.3) 

48 
(25.7) 

187 
(100.0) 

ครูช านาญการ(ค.ศ.2) 209 
(81.3) 

48 
(18.7) 

257 
(100.0) 

รวม 348 
(78.4) 

96 
(21.6) 

444 
(100.0) 

จากตารางท่ี 4.31 กลุ่มตวัอย่างต าแหน่งครูช านาญการ (ค.ศ.2) มีความรู้เก่ียวกบัการ
วางแผนทางการเงิน คิดเป็นอตัราร้อยละ 81.3 และครูปฏิบติัการ (ค.ศ.1) มีความรู้เก่ียวกบัการ
วางแผนทางการเงิน คิดเป็นอตัราร้อยละ 74.3 โดยรวมผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับ
ต าแหน่งงาน มีความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน คิดเป็นอตัราร้อยละ 78.4 และไม่มีความรู้
เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน อตัราร้อยละ 21.6 

 
ตารางที่ 4.32  จ านวนและอัตราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพของ
ครอบครัวกบัความรู้เกีย่วกบัการวางแผนทางการเงิน 

   ความรู้การวางแผน 
  สถานภาพของครอบครัว 

มีความรู้ ไม่มีความรู้ รวม 

โสด 
 

140 
(76.5) 

43 
(23.5) 

183 
(100.0) 

สมรส 240 
(79.2) 

63 
(20.8) 

303 
(100.0) 

หยา่ร้าง 26 
(86.7) 

4 
(13.3) 

30 
(100.0) 

รวม 406 
(78.7) 

110 
(21.3) 

516 
(100.0) 
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ตารางท่ี 4.32 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพของครอบครัวหย่าร้างมีความรู้เก่ียวกบัการ
วางแผนทางการเงิน คิดเป็นอตัราร้อยละ 86.7 สถานภาพของครอบครัวสมรสมีความรู้ อตัราร้อยละ 
79.2 และสถานภาพของครอบครัว โสดมีความรู้  คิดเป็นอตัราร้อยละ 76.5 
 
ตารางที ่4.33  จ านวนและอตัราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามขนาดของครอบครัวกับ
ความรู้เกีย่วกบัการวางแผนทางการเงิน 
 

   ความรู้การวางแผน 
ขนาดของครอบครัว 

มีความรู้ ไม่มีความรู้ รวม 

1-2 คน 
 

121 
(77.6) 

35 
(22.4) 

156 
(100.0) 

3-5 คน 254 
(79.4) 

66 
(20.6) 

320 
(100.0) 

มากกวา่ 5 คนข้ึนไป 35 
(83.3) 

7 
(16.7) 

42 
(100.0) 

รวม 410 
(79.1) 

108 
(20.9) 

518 
(100.0) 

 
จากตารางท่ี 4.33 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีขนาดของครอบครัวมากกว่า 5 คนข้ึนไปมีความรู้

เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน คิดเป็นอตัราร้อยละ 83.3 ขนาดของครอบครัว 3-5 คน มีความรู้
อตัราร้อยละ 79.4 และขนาดของครอบครัว 1-2 คน มีความรู้  อตัราร้อยละ 77.6  สรุปโดยรวมของ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความรู้ คิดเป็นอตัราร้อยละ79.1 และไม่มีความรู้อตัราร้อยละ 20.1 
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ตารางที ่4.34  จ านวนและอตัราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการรับข้อมูลข่าวสาร
เร่ืองการวางแผนทางการเงินทางส่ือต่างๆ 

 

ส่ือทีรั่บข่าวสาร จ านวนผู้ตอบ(คน) อตัราร้อยละ 

หนงัสือพิมพ ์ 213 18.5 

โทรทศัน์ 297 25.8 

วทิย ุ 71 6.2 

วารสาร/นิตยสาร 173 15.0 

แผน่พบั 103 8.9 

Internet 175 15.2 

พนกังานของสถาบนัการเงินต่างๆ 64                5.6 

อ่ืนๆ 56 4.8 

รวม 1,152 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.34 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รับขอ้มูลข่าวสารเร่ืองการวางแผนทางการเงิน

จากโทรทศัน์มากท่ีสุด คิดเป็นอตัราร้อยละ25.8 รองลงมาจากหนงัสือพิมพ์ อตัราร้อยละ 18.5 จาก
อินเตอร์เน็ต  และวารสาร/นิตยสาร คิดเป็นอตัราร้อยละ 15.2 และ15.0 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.35  จ านวนและอัตราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการติดตามข้อมูล
ข่าวสารทางด้านการเงิน เศรษฐกจิ การเมือง การตลาดและการลงทุน 

 

การติดตามข้อมูลข่าวสาร จ านวนผู้ตอบ(คน) อตัราร้อยละ 

ทุกวนั 103 19.3 

1 - 2 วนั 61 11.4 

3 - 4 วนั 60 11.2 

สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 172 32.2 

ไม่ตอบ 138 25.8 

รวม 534 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.35 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ติดตามขอ้มูลข่าวสารทางดา้นการเงินเศรษฐกิจ 

การเมือง การตลาดและการลงทุน สัปดาห์ละ 1 คร้ัง คิดเป็นอตัราร้อยละ 32.2 รองลงมาติดตาม
ขอ้มูลข่าวสารทุกวนั อตัราร้อยละ 19.3 และมีผูไ้ม่ตอบแบบสอบถาม คิดเป็นอตัราร้อยละ 25.8 
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ตารางที่ 4.36 จ านวนและอัตราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเร่ืองที่ติดตามข่าวสาร
เกีย่วกบัการลงทุนในรอบ 3-6 เดือน  

 

ข่าวสารเกีย่วกบัการลงทุน จ านวนผู้ตอบ(คน) อตัราร้อยละ 

พนัธบตัร 80 8.1 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 270 27.5 

การประกนัชีวิต 180 18.3 

ข่าวหุน้ของตลาดหลกัทรัพย ์ 59 6.0 

ราคาทองค า 277 28.2 

อสังหาริมทรัพย ์ 97 9.9 

อ่ืนๆ 20 2.0 

รวม 983 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.36 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ติดตามข่าวสารเก่ียวกบัการลงทุนในรอบ 3-6 

เดือน เก่ียวกบัเร่ืองราคาทองค า มากท่ีสุด คิดเป็นอตัราร้อยละ 28.2 รองลงมาเร่ืองอตัราดอกเบ้ียเงิน
ฝากธนาคาร อตัราร้อยละ 27.5 และเร่ืองเก่ียวกบัการประกนัชีวิต อตัราร้อยละ 18.3 การลงทุนท่ีมี
ผูต้อบแบบสอบถามข่าวสารนอ้ยท่ีสุด คือ ข่าวหุน้ของตลาดหลกัทรัพย ์คิดเป็นอตัราร้อยละ6.0 
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ตารางที ่4.37  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามวิธีการวางแผนทางการเงินไว้
ใช้จ่ายยามเกษียณอายุโดยการออมและลงทุน 
 

รูปแบบการออมและลงทุน จ านวนผู้ตอบ(คน) ร้อยละ 

เงินฝากธนาคาร 309 38.1 

หุน้ทุน 19 2.3 

หุน้สหกรณ์ 215 26.5 

กองทุนรวม 18 2.2 

พนัธบตัร 55 6.8 

หุน้กู ้ 17 2.0 

กรมธรรมป์ระกนัภยั 144 17.7 

อ่ืนๆ 35 4.3 

รวม 812 100.0 

ตารางท่ี 4.37 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรูปแบบการออมเพื่อไวใ้ชจ่้ายยามเกษียณอายุโดยการ
ฝากธนาคาร คิดเป็นอตัราร้อยละ 38.1 รองลงมาคือการลงทุนในหุ้นสหกรณ์อตัราร้อยละ 26.5 และ
มีกรมธรรมป์ระกนัภยัอตัราร้อยละ 17.7  รูปแบบการลงทุนท่ีมีอตัราร้อยละต ่าพอๆกนัไดแ้ก่ หุ้นทุน
อตัราร้อยละ 2.3 กองทุนรวมอตัราร้อยละ 2.2  หุน้กูอ้ตัราร้อยละ 2.0 

เหตุผลท่ีกลุ่มตวัอย่างมีรูปแบบการออมเพื่อไวใ้ช้จ่ายยามเกษียณอายุโดยการฝาก
ธนาคารเพราะมัน่คงเช่ือถือได้ จ  านวน 113 คน เบิกถอนง่าย 34 คน สะดวกปลอดภยั  27 คนมี
ดอกเบ้ีย 26 คน เป็นเงินออม 14 คน กลุ่มตวัอยา่งเลือกการลงทุนในหุ้นสหกรณ์ เพราะไดเ้งินปันผล 
จ านวน 58 คน เป็นหน่วยงานท่ีมัน่คง 30 คน เป็นสมาชิกอยู่แล้ว 16 คน อตัราดอกเบ้ียสูงกว่า
ธนาคาร 13 คน สะดวก 7 คน ฉุกเฉินสามารถกู้ได้ 6 คน ไม่เสียภาษี 5 คน เป็นเงินออม 3 คน มี
หลกัประกนั 2 คน  และกลุ่มตวัอย่างเลือกกรมธรรม์ประกนัภยั เพราะให้ความคุม้ครองชีวิตและ
ทรัพยสิ์น 12 คน ผลตอบแทนมัน่คง 11 คน เป็นเงินออม 8 คน ไดรั้บเงินปันผลคืน 6 คน สะดวก 4 
คนไดล้ดภาษี 3 คนไดผ้ลตอบแทนสูง 2 คน น่าเช่ือถือ 2 คน 
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ตารางที่ 4.38  จ านวนและอัตราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความต้องการความรู้
เพิม่เติมเกีย่วกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอายุ 

 

ต้องการความรู้เพิม่ จ านวนผู้ตอบ(คน) อตัราร้อยละ 

ตอ้งการ 312 58.4 

ไม่ตอ้งการ 199 37.3 

ไม่ตอบ 23 4.3 

รวม 534 100.0 

 
จาตารางท่ี 4.38 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอ้งการความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางแผนทาง

การเงินยามเกษียณอาย ุคิดเป็นอตัราร้อยละ 58.4 และไม่ตอ้งการความรู้เพิ่มเติม อตัราร้อยละ 37.3 
 

ตารางที่ 4.39  จ านวนและอัตราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุกับความต้องการ
ความรู้เพิม่เติมเกีย่วกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอายุ 

 
   ความรู้เพิ่มเติม 

   อาย ุ
ตอ้งการ ไม่ตอ้งการ รวม 

ต ่ากวา่ 35 ปี 
 

83 
(61.5) 

52 
(38.5) 

135 
(100.0) 

35-45 ปี 100 
(70.0) 

43 
(30.0) 

143 
(100.0) 

46-55 ปี 87 
(55.8) 

69 
(44.2) 

156 
(100.0) 

55 ปีข้ึนไป 42 
(54.5) 

35 
(45.5) 

77 
(100.0) 

รวม 312 
(61.0) 

199 
(39.0) 

511 
(100.0) 
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จากตารางท่ี 4.39 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายุ 35-45 ปี ตอ้งการความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการ
วางแผนทางการเงินยามเกษียณอายุ คิดเป็นอตัราร้อยละ 70.0 รองลงมา กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายุต  ่า
กวา่ 35 ปี ตอ้งการความรู้เพิ่มเติม อตัราร้อยละ 61.5  โดยรวมผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุมี
ความตอ้งการความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอายุ คิดเป็นอตัราร้อยละ 
61.0 
 
ตารางที่ 4.40  จ านวนและอัตราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษากับ
ความรู้เพิม่เติมเกีย่วกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอายุ 

 
   ความรู้เพิ่มเติม 

 ระดบัการศึกษา 
ตอ้งการ ไม่ตอ้งการ รวม 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
 

4 
(80.0) 

1 
(20.0) 

5 
(100.0) 

ปริญญาตรี 236 
(59.3) 

162 
(40.7) 

398 
(100.0) 

ปริญญาโท 71 
(66.4) 

36 
(33.6) 

107 
(100.0) 

รวม 311 
(61.0) 

199 
(39.0) 

510 
(100.0) 

 
จากตารางท่ี 4.40 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีต้องการความรู้

เพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอายุ คิดเป็นอตัราร้อยละ 80.0 การศึกษาระดบั
ปริญญาโทตอ้งการความรู้เพิ่มเติม อตัราร้อยละ 66.4  โดยรวมผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม
ระดบัการศึกษามีความตอ้งการความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอาย ุ      
คิดเป็นอตัราร้อยละ 61.0 

 
 

 
 

DPU
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ตารางที่ 4.41  จ านวนและอัตราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุงานกับความ
ต้องการความรู้เพิม่เติมเกีย่วกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอายุ 
 

   ความรู้เพิ่มเติม 
   อายงุาน 

ตอ้งการ ไม่ตอ้งการ รวม 

0-5 ปี 
 

61 
(64.9) 

33 
(35.1) 

94 
(100.0) 

6-15 ปี 111 
(66.5) 

56 
(33.5) 

167 
(100.0) 

16-25 ปี 51 
(60.0) 

34 
(40.0) 

84 
(100.0) 

มากกวา่ 25 ปีข้ึนไป 85 
(54.8) 

70 
(45.2) 

155 
(100.0) 

รวม 308 
(61.5) 

193 
(38.52) 

501 
(100.0) 

 

จากตารางท่ี 4.41 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุงาน 6-15 ปี ตอ้งการความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการ
วางแผนทางการเงินยามเกษียณอาย ุคิดเป็นอตัราร้อยละ 66.5 รองลงมาอายุต  ่ากวา่ 5 ปี อตัราร้อยละ 
64.9 
 

ตารางที ่4.42  จ านวนและอตัราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับต าแหน่งกับความ
ต้องการความรู้เพิม่เติมเกีย่วกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอายุ 
 

   ความรู้เพิ่มเติม 
 ระดบัต าแหน่ง 

ตอ้งการ ไม่ตอ้งการ รวม 

ครูปฏิบติัการ(ค.ศ.1) 
 

118 
(65.9) 

61 
(34.1) 

179 
(100.0) 

ครูช านาญการ(ค.ศ.2) 146 
(58.4) 

104 
(41.6) 

250 
(100.0) 

รวม 264 
(61.5) 

165 
(38.5) 

429 
(100.0) 

DPU
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จากตารางท่ี 4.42 กลุ่มตวัอยา่งครูปฏิบติัการ(ค.ศ.1) ตอ้งการความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการ
วางแผนทางการเงินยามเกษียณอายุ คิดเป็นอตัราร้อยละ 65.9 และครูช านาญการ(ค.ศ.2) อตัราร้อย
ละ 58.4 
 
ตารางที่ 4.43  จ านวนและอัตราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพของ
ครอบครัวกบัความต้องการความรู้เพิม่เติมเกีย่วกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอายุ 
 

   ความรู้เพิ่มเติม 
สถานภาพของครอบครัว 

ตอ้งการ ไม่ตอ้งการ รวม 

โสด 
 

110 
(61.5) 

69 
(38.5) 

179 
(100.0) 

สมรส 179 
(61.5) 

112 
(38.5) 

291 
(100.0) 

หยา่ร้าง 14 
(48.3) 

15 
(51.7) 

29 
(100.0) 

รวม 303 
(60.7) 

196 
(39.3) 

499 
(100.0) 

 
จากตารางท่ี 4.43 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพสมรสตอ้งการความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการ

วางแผนทางการเงินยามเกษียณอายุ คิดเป็นอตัราร้อยละ 61.5 รองลงมา กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพ
โสดตอ้งการความรู้เพิ่มเติมอตัราร้อยละ 61.5 
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ตารางที ่4.44  จ านวนและอตัราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามขนาดของครอบครัวกับ
ความต้องการความรู้เพิม่เติมเกีย่วกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอายุ 
 

   ความรู้เพิ่มเติม 
   ขนาดของครอบครัว 

ตอ้งการ ไม่ตอ้งการ รวม 

1-2 คน 
 

97 
(64.7) 

53 
(35.3) 

150 
(100.0) 

3-5 คน 187 
(60.1) 

124 
(39.9) 

311 
(100.0) 

มากกวา่ 5 คนข้ึนไป 21 
(52.5) 

19 
(47.5) 

40 
(100.0) 

รวม 305 
(60.9) 

196 
(39.1) 

501 
(100.0) 

 
จากตารางท่ี 4.44 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีขนาดของครอบครัว 1-2 คน ตอ้งการความรู้เพิ่มเติม

เก่ียวกับการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอายุ คิดเป็นอตัราร้อยละ 64.7 รองลงมา ขนาดของ
ครอบครัว 3-5 คน ตอ้งการความรู้เพิ่มเติม อตัราร้อยละ 60.1 
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ตารางที่ 4.45  จ านวนและอัตราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการคาดอายุขัยกับการ
เตรียมตัวด้านการเงิน 
 

   การเตรียมตวั 
   อายขุยั (ปี) 

เตรียมตวั ไม่เตรียมตวั รวม 

60-70 
 

75 
(62.5) 

45 
(37.5) 

120 
(100.0) 

71-80 206 
(68.4) 

95 
(31.6) 

301 
(100.0) 

81-90 45 
(68.2) 

21 
(31.8) 

66 
(100.0) 

90 ปีข้ึนไป 11 
(64.7) 

6 
(35.3) 

17 
(100.0) 

รวม 337 
(66.9) 

167 
(33.1) 

504 
(100.0) 

 
จากตารางท่ี 4.45 กลุ่มตวัอย่างท่ีคาดว่าจะมีอายุขยั 71-80 ปี จะมีการเตรียมตวัด้าน

การเงินเม่ือยามเกษียณอายุ คิดเป็นอตัราร้อยละ 68.4 และอายุขยั 81-90 ปี มีการเตรียมตวั อตัราร้อย
ละ 68.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DPU
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ตารางที่ 4.46  จ านวนและอัตราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการคาดอายุขัยกับ
ความรู้เกีย่วกบัการวางแผนทางการเงิน 

 
   ความรู้ 

  อายขุยั (ปี) 
มีความรู้ ไม่มีความรู้ รวม 

60-70 
 

92 
(74.8) 

31 
(25.2) 

123 
(100.0) 

71-80 257 
(80.8) 

61 
(19.2) 

318 
(100.0) 

81-90 55 
(78.6) 

15 
(21.4) 

17 
(100.0) 

90 ปีข้ึนไป 13 
(76.5) 

4 
(23.5) 

17 
(100.0) 

รวม 417 
(79.0) 

111 
(21.0) 

528 
(100.0) 

 
จากตารางท่ี 4.46 กลุ่มตวัอย่างท่ีคาดว่าจะมีอายุขยั 71-80 ปี จะมีความรู้เก่ียวกบัการ

วางแผนทางการเงิน คิดเป็นอตัราร้อยละ 80.8 และอายขุยั 81-90 ปี มีความรู้อตัราร้อยละ 78.6 
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ตารางที่ 4.47  จ านวนและอัตราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการคาดอายุขัยกับการ
ต้องการความรู้เพิม่เติมเกีย่วกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอายุ 

 
   ความรู้เพิ่มเติม 

 อายขุยั(ปี) 
ตอ้งการ ไม่ตอ้งการ รวม 

60-70 
 

72 
(61.0) 

46 
(39.0) 

118 
(100.0) 

71-80 189 
(61.4) 

119 
(38.6) 

308 
(100.0) 

81-90 45 
(65.2) 

24 
(34.8) 

69 
(100.0) 

90 ปีข้ึนไป 6 
(37.5) 

10 
(62.5) 

16 
(100.0) 

รวม 312 
(61.1) 

199 
(38.9) 

511 
(100.0) 

 
จากตารางท่ี 4.47 กลุ่มตวัอย่างท่ีคาดว่าจะมีอายุขยั 81-90 ปี ตอ้งการความรู้เพิ่มเติม

เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอายุ คิดเป็นอตัราร้อยละ 65.2 และอายุขยั 71-80 ปี 
ตอ้งการความรู้เพิ่มเติม อตัราร้อยละ 61.4 
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ตารางที่ 4.48  จ านวนและอัตราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาท างานก่อน
เกษียณอายุ กบัการเตรียมตัวด้านการเงินเมื่อเกษียณอายุ 
        

   การเตรียมตวั 
 ระยะเวลาท างาน(ปี) 

เตรียมตวั ไม่เตรียมตวั รวม 

ต ่ากวา่ 5 
 

54 
(76.5) 

26 
(32.5) 

80 
(100.0) 

5-15 116 
(67.5) 

44 
(27.5) 

160 
(100.0) 

16-30 160 
(65.0) 

86 
(35.0) 

246 
(100.0) 

30 ปีข้ึนไป 7 
(38.9) 

11 
(61.1) 

18 
(100.0) 

รวม 337 
(66.9) 

167 
(33.1) 

504 
(100.0) 

   
จากตารางท่ี 4.48 กลุ่มตวัอย่างท่ีเหลือระยะเวลาการท างานต ่ากว่า 5 ปี มีการเตรียมตวั

ดา้นการเงินเม่ือเกษียณอายุ คิดเป็นอตัราร้อยละ76.5  รองลงมาระยะเวลาท างานก่อนเกษียณอาย ุ   
5-15 ปี มีการเตรียมตวัด้านการเงินเม่ือเกษียณอายุ  อตัราร้อยละ 67.5  ระยะเวลาท างานก่อน
เกษียณอาย ุ16-30 ปี มีการเตรียมตวัดา้นการเงินเม่ือเกษียณอายุ อตัราร้อยละ 65.0  และถา้อายุท างาน
เหลืออีก 30 ปีข้ึนไป จะมีการเตรียมตวันอ้ยท่ีสุดคือ อตัราร้อยละ 38.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
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ตารางที่ 4.49  จ านวนและอัตราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาท างานก่อน
เกษียณอายุกบัความรู้เกีย่วกบัการวางแผนทางการเงิน 
 

   ความรู้ 
ระยะเวลาท างาน(ปี) 

มีความรู้ ไม่มีความรู้ รวม 

ต ่ากวา่ 5 
 

68 
(81.9) 

15 
(18.1) 

83 
(100.0) 

5-15 135 
(80.4) 

33 
(19.6) 

168 
(100.0) 

16-30 201 
(77.9) 

57 
(22.1) 

258 
(100.0) 

30 ปีข้ึนไป 13 
(68.4) 

6 
(31.6) 

19 
(100.0) 

รวม 417 
(79.0) 

111 
(21.0) 

528 
(100.0) 

 
จากตารางท่ี 4.49 กลุ่มตวัอย่างท่ีเหลือระยะเวลาท างานก่อนเกษียณอายุต ่ากว่า 5 ปี        

มีความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน คิดเป็นอตัราร้อยละ 81.9 รองลงมาอายุการท างานเหลือ   
5-15 ปี มีความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน อตัราร้อยละ 80.4 อายุการท างานเหลือ 16-30 ปี    
มีความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน อตัราร้อยละ 77.9 และถา้อายุการท างานเหลืออีก 30 ปีข้ึน
ไป จะมีความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินนอ้ยท่ีสุด คือ อตัราร้อยละ 68.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
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ตารางที่ 4.50  จ านวนและอัตราร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะท างานก่อน
เกษียณอายุกบัการต้องการความรู้เพิม่เติมเกีย่วกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอายุ 

 
   ความรู้เพิ่มเติม 

ระยะเวลาท างาน(ปี) 
ตอ้งการ ไม่ตอ้งการ รวม 

ต ่ากวา่ 5 

 

43 

(55.8) 

34 

(44.2) 

77 

(100.0) 

5-15 93 

(56.0) 

73 

(44.0) 

166 

(100.0) 

16-30 170 

(67.7) 

81 

(32.3) 

251 

(100.0) 

30 ปีข้ึนไป 8 

(44.4) 

10 

(55.6) 

18 

(100.0) 

รวม 314 

(61.3) 

198 

(38.7) 

512 

(100.0) 

 
จากตารางท่ี 4.50 กลุ่มตัวอย่างท่ีเหลือระยะเวลาท างานก่อนเกษียณอายุ 16-30 ปี 

ตอ้งการความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอายุ คิดเป็นอตัราร้อยละ 67.7 
รองลงมาอายุท างานเหลือ 5-15 ปี ตอ้งการความรู้เพิ่มเติมอตัราร้อยละ 56.0 และถา้อายุการท างาน
เหลืออีก 30 ปีข้ึนไป ตอ้งการความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอายุน้อย
ท่ีสุด คือ อตัราร้อยละ 44.4 
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ส่วนที ่3 ส ารวจปัจจัยทีส่่งผลต่อการวางแผนทางการเงินเมื่อยามเกษียณอายุ 
 

ตารางที ่4.51  ความคิดเห็นเกีย่วกบัความส าคัญของปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลกระทบ
ต่อการวางแผนทางการเงินเมื่อยามเกษียณอายุ  

 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ไม่ตอบ ค่าเฉลีย่ S.D. อนัดบั 

          

1.1  เพศ  90 133 114 42 113 42 3.09 1.41 7 

 (16.9) (24.9) (21.3)  (7.9) (21.2) (7.9)    

1.2  อาย ุ 143 175 96 48 40 32 3.67 1.21 5 

 (26.8) (32.8) (18.0) (9.0) (7.5) (6.0)    

1.3  ระดบัการศึกษา 141 161 117 28 49 38 3.64 1.23 6 

 (26.4) (30.1) (21.9) (5.2) (9.2) (7.1)    

1.4  ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน 167 170 102 25 35 35 3.82 1.16 2 

 (31.3) (31.8) (19.1) (4.7) (6.6) (6.6)    

1.5  อายงุาน 151 178 111 25 34 35 3.78 1.14 3 

 (28.3) (33.3) (20.8) (4.7) (6.4) (6.6)    

1.6  สถานภาพครอบครัว 184 149 110 31 30 30 3.85 1.16 1 

 (34.5) (27.9) (20.6) (5.8) (5.6) (5.6)    

1.7  ขนาดของครอบครัว 146 142 115 28 35 68 3.72 1.18 4 

 (27.3) (26.6) (21.5) (5.2) (6.6) (12.7)    
 

จากตารางท่ี 4.51 กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่าปัจจยัด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลท่ี
เก่ียวกับสถานภาพของครอบครัวมีความส าคัญมากท่ีสุดต่อการวางแผนทางการเงินเม่ือยาม
เกษียณอายุ ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.85 อนัดบั 2 คือต าแหน่งหนา้ท่ีการงานดว้ยค่าเฉล่ีย3.82 อนัดบั 3 คืออายุ
งานดว้ยค่าเฉล่ีย 3.78 และกลุ่มตวัอย่างคิดว่าคิดวา่เพศเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการวางแผนทาง
การเงินเม่ือยามเกษียณอายเุป็นล าดบัสุดทา้ย ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.09 
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ตารางที่ 4.52  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของปัจจัยด้านขนาดของรายได้ที่มีผลต่อการ
วางแผนทางการเงินเมื่อยามเกษียณอายุ  
 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล 

ขนาดรายได้ 
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ไม่ตอบ ค่าเฉลีย่ S.D. อนัดบั 

2.1  รายไดป้ระจ า  ไดแ้ก่
เงินเดือน เงินค่า
วชิาชีพ 

278 134 60 21 20 21 4.23 1.06 1 

(52.1) (25.1) (11.2) (3.9) (3.7) (3.9)    

2.2  รายไดพ้ิเศษ ไดแ้ก่ 
ค่าสอนพิเศษ ค่า
ล่วงเวลา 

95 137 135 47 86 34 3.22 1.33 3 

(52.1) (25.7) (25.3) (8.8) (16.1) (6.4)    

2.3  รายไดอ่ื้นๆ เช่น 
รายไดด้อกเบ้ีย  เงิน
ปันผล  รายไดค้่าเช่า 

96 127 135 69 61 46 3.26 1.27 2 

(18.0) (23.8) (25.3) (12.9) (11.4) (8.6)    

 
จากตารางท่ี 4.52 กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่ปัจจยัดา้นขนาดรายไดท่ี้เก่ียวกบัรายได้

ประจ ามีความส าคญัมากท่ีสุดต่อการวางแผนทางการเงินเม่ือยามเกษียณอายุ ด้วยค่าเฉล่ีย 4.23 
อนัดบั 2 คือ รายได้อ่ืนๆ ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.26 และรายไดพ้ิเศษเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการวางแผน
ทางการเงินเม่ือยามเกษียณอายเุป็นล าดบัสุดทา้ย ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.22 
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ตารางที่ 4.53  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของปัจจัยด้านประเภทของค่าใช้จ่ายที่มีผลต่อการ
วางแผนทางการเงินเมื่อยามเกษียณอายุ  

ประเภทของค่าใช้จ่าย มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ไม่ตอบ ค่าเฉลีย่ S.D. อนัดบั 

3.1  ค่าใชจ่้ายช าระหน้ี เช่นค่า
ผอ่นบา้นรถ บตัรเครดิต 
และอ่ืนๆ 

184 109 94 50 64 33 3.60 1.39 2 

(34.5) (20.4) (17.6) (9.4) (12.0) (6.2)    

3.2  ค่าเบ้ียประกนัภยั เช่นค่า
เบ้ียประกนัชีวติ บา้น รถ 

103 152 135 62 52 30 3.38 1.23 4 

(19.3) (28.5) (25.3) (11.6) (9.7) (5.6)    

3.3  ค่าใชจ่้ายประจ า เช่น 
ค่าอาหาร  ค่าเส้ือผา้  ค่า
สาธารณูปโภค  ค่าของ
ใชต้่างๆในบา้น   

158 143 150 34 27 22 3.72 1.13 1 

(29.6) (26.8) (28.1) (6.4) (5.1) (4.1)    

3.4  ค่าใชจ่้ายพกัผอ่น เช่น ค่า
นนัทนาการ ค่าท่องเท่ียว
วนัหยดุ 

58 114 180 97 57 28 3.04 1.15 7 

(10.9) (21.3) (33.7) (18.2) (10.7) (5.2)    

3.5  ค่าใชจ่้ายเพ่ือการศึกษา 
เช่น ค่าเล่าเรียน  ค่าเรียน
พิเศษ บุตรและคนใน
อุปการะ    

115 144 105 58 78 34 3.32 1.36 5 

(21.5) (27.0) (19.7) (10.9) (14.6) (6.4)    

3.6  ค่าใชจ่้ายดูแลสุขภาพ เช่น  
ค่ารักษาพยาบาล  ค่าออก
ก าลงักาย   ค่าอาหาร
เสริม   

130 160 133 56 34 21 3.58 1.17 3 

(24.3) (30.0) (24.9) (10.5) (6.4) (3.9)    

3.7  ค่าใชจ่้ายสงัคม เช่น เงิน
ช่วยงานแต่งงาน เงิน
ช่วยงานต่างๆ 

54 125 210 83 39 23 3.14 1.06 6 

(10.1) (23.4) (39.3) (15.5) (7.3) (4.3)    

3.8  ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น ค่า
ภาระภาษีรถ ค่าใชจ่้าย
ลงทุน 

48 116 167 90 70 43 2.96 1.18 8 

(9.0) (21.7) (31.3) (16.9) (13.1) (8.1)    
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จากตารางท่ี 4.53 กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่าปัจจยัดา้นค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัค่าใชจ่้าย
ประจ า ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเส้ือผา้ ค่าสาธารณูปโภค ค่าของใช้ในบา้นเป็นตน้ มีความส าคญัมาก
ท่ีสุดต่อการวางแผนทางการเงินเม่ือยามเกษียณอายุ ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.72 อนัดบั 2 คือ ค่าใชจ่้ายช าระ
หน้ี ไดแ้ก่ ค่าผ่อนบา้น ผ่อนรถ บตัรเครดิต และอ่ืนๆ เป็นตน้ ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.60 และอนัดบั 3 คือ 
ค่าใช้จ่ายดูแลสุขภาพ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าออกก าลงักาย ค่าอาหารเสริมเป็นตน้ ดว้ยค่าเฉล่ีย 
3.58 

 
ตารางที่ 4.54  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของปัจจัยด้านภาระหนี้ที่มีผลต่อการวางแผนทาง
การเงินเมื่อยามเกษียณอายุ  
 

ภาระหนี ้ มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ไม่ตอบ ค่าเฉลีย่ S.D. อนัดบั 

4.1  เงินกู ้เช่น เงินกูบ้า้น 
เงินกูร้ถ เงินกู ้
คอนโดมิเนียม 

169 99 102 40 94 30 3.41 1.48 1 

(31.6) (18.5) (19.1) (7.5) (17.6) (5.6)    

4.2  บตัรเครดิต 60 91 121 72 149 41 2.68 1.39 2 

 (11.2) (17.0) (22.7) (13.5) (27.9) (7.7)    

4.3  เงินผอ่นค่าสินคา้ 46 68 121 77 174 48 2.45 1.35 3 

 (8.6) (12.7) (22.7) (14.4) (32.6) (9.0)    

4.4  อ่ืนๆ 16 32 71 53 142 220 2.13 1.24 4 

 (3.0) (6.0) (13.3) (9.9) (26.6) (41.2)    

 
จากตารางท่ี 4.54 กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่า ปัจจยัด้านขนาดภาระหน้ีท่ีเก่ียวกบั

เงินกูมี้ความส าคญัมากท่ีสุดต่อการวางแผนทางการเงินเม่ือยามเกษียณอายุ ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.41 อนัดบั 
2 คือ บตัรเครดิต ดว้ยค่าเฉล่ีย 2.68 และอนัดบั 3 คือ เงินผอ่นสินคา้ ดว้ยค่าเฉล่ีย 2.45 
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ตารางที่ 4.55  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของปัจจัยด้านประเภทการออมและการลงทุนที่มี
ผลต่อการวางแผนทางการเงินเมื่อยามเกษียณอายุ   
 

ประเภทการออม 

และการลงทุน 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ไม่ตอบ ค่าเฉลีย่ S.D. อนัดบั 

5.1  เงินบ าเหน็จบ านาญ
เล้ียงชีพขา้ราชการ 

209 121 96 30 47 31 3.83 1.29 1 

(39.1) (22.7) (18.0) (5.6) (8.8) (5.8)    

5.2   กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญ 

132 124 99 42 81 56 3.38 1.41 2 

(24.7 (23.2) (18.5) (7.9) (15.2) (10.5)    

5.3   พนัธบตัร 38 89 147 80 119 61 2.68 1.26 5 

 (7.1) (16.7) (27.5) (15.0) (22.3) (11.4)    

5.4  หุน้ทุน 27 68 142 83 147 67 2.45 1.23 6 

 (5.1) (12.7) (26.6) (15.5) (27.5) (12.5)    

5.5  หุน้สหกรณ์ 74 147 143 68 69 33 3.18 1.24 3 

 (13.9) (27.5) (26.8) (12.7) (12.9) (6.2)    

5.6  กองทุนรวม 24 73 147 72 153 65 2.45 1.23 7 

 (4.5) (13.7) (27.5) (13.5) (28.7) (12.2)    

5.7  กรมธรรมป์ระกนัภยั
แบบสะสมทรัพย ์

62 107 147 64 106 48 2.91 1.32 4 

(11.6) (20.0) (27.5) (12.0) (19.9) (9.6)    

5.8  อ่ืนๆ 12 36 79 41 118 248 2.24 1.23 8 

 (2.2) (6.7) (14.8) (7.7) (22.1) (46.4)    

 

จากตารางท่ี 4.55 กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่ปัจจยัดา้นขนาดการออมและการลงทุน
ท่ีเก่ียวกบัเงินบ าเหน็จบ านาญเล้ียงชีพขา้ราชการ มีความส าคญัมากท่ีสุดต่อการวางแผนทางการเงิน
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เม่ือยามเกษียณอายุ ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.83 อนัดบั 2 คือกองทุนบ าเหน็จบ านาญ ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.38 และ
อนัดบั 3 คือ หุน้สหกรณ์ ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.18 

 
ตารางที ่4. 56  ความคิดเห็นเกีย่วกบัความส าคัญของปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อการวางแผนทางการเงิน
เมื่อยามเกษียณอายุ (5 อนัดับแรก) 

 

รายการ ค่าเฉล่ีย S.D. อนัดบั 

รายไดป้ระจ า 4.23 1.06 1 

สถานภาพครอบครัว 3.85 1.16 2 

ต าแน่งหนา้ท่ีการงาน 3.82 1.16 3 

เงินบ าเหน็จบ านาญเล้ียงชีพขา้ราชการ 3.83 1.29 4 

อายงุาน 3.78 1.14 5 

 
จากตารางท่ี 4.56 กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่าเม่ือพิจารณาทุกปัจจยัทั้งหมด รายได้

ประจ ามีความส าคญัมากท่ีสุด ต่อการวางแผนทางการเงินเม่ือยามเกษียณอายุ ด้วยค่าเฉล่ีย 4.23 
อนัดบั 2 คือสถานภาพของครอบครัว ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.85 อนัดบั 3 คือต าแหน่งหน้าท่ีการงาน ดว้ย
เฉล่ีย 3.82 อนัดบั 4 คือ เงินบ าเหน็จบ านาญเล้ียงชีพขา้ราชการ และอนัดบั 5 คืออายุงาน ดว้ยค่าเฉล่ีย 
3.83 และ 3.78 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.57  ความคิดเห็นเกีย่วกบัความส าคัญของปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อการวางแผนทางการเงิน
เมื่อยามเกษียณอายุ (5 อนัดับสุดท้าย) 

 

รายการ ค่าเฉล่ีย S.D. อนัดบั 

กองทุนรวม 2.45 1.23 23 

หุน้ทุน 2.45 1.23 23 

เงินผอ่นสินคา้ 2.45 1.35 23 

บตัรเครดิต 2.68 1.39 22 

พนัธบตัร 2.68 1.26 22 

 
จากตารางท่ี 4. 57 กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่าเม่ือพิจารณาปัจจยัทั้งหมด การออม

และการลงทุนในกองทุนรวม หุ้นทุนและเงินผอ่นค่าสินคา้ มีความส าคญัน้อยท่ีสุดต่อการวางแผน
ทางการเงินเม่ือยามเกษียณอายุ ด้วยค่าเฉล่ีย 2.45 รองลงมา คือ บตัรเครดิตและพนัธบตัร ด้วย
ค่าเฉล่ีย 2.68 
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ส่วนที ่4 รายรับ รายจ่าย สินทรัพย์ หนีสิ้น การออมและการลงทุน 
 

ตารางที ่4.58  ค่าเฉลีย่และจ านวนของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายรับต่อเดือน 
 

รายรับ ค่าเฉล่ีย (บาท) จ านวน (คน) 

รายไดป้ระจ า 

 เงินเดือน 

 เงินค่าวชิาชีพและอ่ืนๆ 

 

21,270 

4,286 

 

447 

279 

รายไดพ้ิเศษ 

 ค่าสอนพิเศษ 

 ค่าล่วงเวลา 

 อ่ืนๆ 

 

4,961 

2,333 

8,503 

 

119 

3 

27 

รายไดอ่ื้นๆ 

 รายไดด้อกเบ้ียเงินฝาก 

 รายไดเ้งินปันผล 

 รายไดค้่าเช่า 

 อ่ืนๆ 

 

992 

639 

11,669 

34,360 

 

164 

125 

37 

16 
 

จากตารางท่ี 4.58 ผูต้อบแบบสอบถามมีรายไดป้ระจ าจากเงินเดือนเฉล่ียเดือนละ 21,270 
บาท จากเงินค่าวิชาชีพและอ่ืนๆ เฉล่ียเดือนละ 4,286 บาท มีรายไดพ้ิเศษ จากค่าสอนพิเศษเฉล่ีย
เดือนละ 4,961 บาท ค่าล่วงเวลาเฉล่ียเดือนละ 2,333 บาท และอ่ืนๆ เฉล่ียเดือนละ 8,503 บาท            
มีรายไดอ่ื้นๆ จากดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ียเดือนละ 992 บาท เงินปันผลเฉล่ียเดือนละ 639 บาท โดยมี
ผูต้อบแบบสอบถาม มีรายได้จากค่าเช่า จ  านวน 37 คน มีรายไดค้่าเช่าเฉล่ียเดือนละ 11,669 บาท 
และมีรายไดอ่ื้นๆ จ านวน 16 คน มีรายไดเ้ฉล่ียเดือนละ 34,360 บาท 
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ตารางที่ 4.59  ค่าเฉลี่ยและจ านวนของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายจ่ายต่อเดือนที่เป็น
ค่าใช้จ่ายคงทีเ่กีย่วกบัการผ่อนช าระ 
 

รายจ่าย ค่าเฉล่ีย(บาท) จ านวน(คน) 

เงินกูซ้ื้อบา้น 11,026 125 

เงินกูซ้ื้อรถยนต ์ 4,339 88 

บตัรเครดิต 8,942 93 

เงินผอ่นค่าสินคา้ 4,280 35 

เงินผอ่นอ่ืนๆ 7,973 25 

 
จากตารางท่ี 4.59 ผูต้อบแบบสอบถาม มีรายจ่ายต่อเดือนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายคงท่ีเก่ียวกบั

เงินกูซ้ื้อบา้น เฉล่ียเดือนละ 11,026 บาท ค่าบตัรเครดิตเฉล่ียเดือนละ 8,942 บาท เงินผอ่นอ่ืนๆ เฉล่ีย
เดือนละ 7,973 บาท เงินกูซ้ื้อรถยนต ์เฉล่ียเดือนละ 4,339 บาท และเงินผอ่นค่าสินคา้ เฉล่ียเดือนละ 
4,280 บาท 
 
ตารางที่ 4.60  ค่าเฉลี่ยและจ านวนของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายจ่ายต่อปีที่เป็น
ค่าใช้จ่ายคงทีเ่กีย่วกบัค่าเบีย้ประกนั 
 

รายจ่าย ค่าเฉล่ีย (บาท) จ านวน (คน) 

ค่าเบ้ียประกนัชีวติ 11,265 163 

ค่าเบ้ียประกนัรถยนต ์ 7,324 78 

ค่าเบ้ียประกนัท่ีอยูอ่าศยั 3,502 27 

ค่าเบ้ียประกนัอ่ืนๆ 3,775 11 
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จากตารางท่ี 4.60 ผูต้อบแบบสอบถาม มีรายจ่ายต่อปีท่ีเป็นค่าใชจ่้ายคงท่ีเก่ียวกบัค่าเบ้ีย
ประกนัชีวติ เฉล่ียปีละ 11,265 บาท ค่าเบ้ียประกนัรถยนต ์เฉล่ียปีละ 7,324 บาท ค่าเบ้ียประกนัอ่ืนๆ 
เฉล่ียปีละ 3,775 บาท และค่าเบ้ียประกนัท่ีอยูอ่าศยั เฉล่ียปีละ 3,502 บาท 

 
ตารางที่ 4.61  ค่าเฉลี่ยและจ านวนของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายจ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายผัน
แปรต่อเดือน 
 

รายจ่าย ค่าเฉล่ีย (บาท) จ านวน(คน) 

ค่าอาหาร 4,506 330 

ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค 2,129 271 

ค่าส่ือสาร โทรศพัทมื์อถือ 749 345 

ค่าใชจ่้ายเดินทาง 

     ค่าน ้ามนั 

     ค่าดูแลรักษารถยนต ์

     ค่าโดยสารรถสาธารณะ 

 

2,581 

1,914 

1,172 

 

185 

124 

108 

ค่าพกัผอ่นท่องเท่ียว 4,204 175 

ค่ารักษาพยาบาล 1,806 109 

ค่าเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย 7,749 265 

ค่าเทอมบุตร 2,265 78 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวั 5,103 151 

ค่าใชจ่้ายใหพ้อ่แม่ท่านและคู่สมรส 3,454 180 

อ่ืนๆ 3,658 13 
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จากตารางท่ี 4.61 ผูต้อบแบบสอบถามมีรายจ่ายท่ีเป็นค่าใชจ่้ายผนัแปรต่อเดือนเก่ียวกบั
ค่าเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย เฉล่ียเดือนละ 7,749 บาท ค่าอาหารเฉล่ียเดือนละ 4,506 บาท ค่าพกัผอ่น
ท่องเท่ียว เฉล่ียเดือนละ 4,204 บาท ให้พ่อแม่ของผูต้อบแบบสอบถามและคู่สมรส เฉล่ียเดือนละ 
3,454 บาท   นอกจากน้ีมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุตร คือค่าเทอมบุตร เฉล่ียเดือนละ 2,265  บาท ค่าใชจ่้าย
ส่วนตวั เฉล่ียเดือนละ 5,103 บาท 
 
ตารางที่ 4.62  ค่าเฉลี่ยและจ านวนของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายจ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อ
การออมและลงทุนต่อปี 
 

รายจ่าย ค่าเฉล่ีย (บาท) จ านวน (คน) 

เงินลงทุนหุน้สหกรณ์ 9,165 252 

เงินออม 111,660 168 

เงินออมและลงทุนอ่ืนๆ 6,477 14 

 
จากตารางท่ี 4.62 ผูต้อบแบบสอบถาม มีรายจ่ายท่ีเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อการออม เฉล่ียปีละ 

111,660 บาท ลงทุนหุ้นสหกรณ์ เฉล่ียปีละ 9,165 บาท เงินออมและลงทุนอ่ืนๆ เฉล่ียปีละ 6 ,477 
บาท 

 
ตารางที ่4.63  ค่าเฉลีย่และจ านวนของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสินทรัพย์สภาพคล่อง 

 

สินทรัพยส์ภาพคล่อง ค่าเฉล่ีย (บาท) จ านวน (คน) 

เงินสด 63,148 139 

เงินฝากธนาคาร 294,564 151 

เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย ์ 102,104 176 
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จากตารางท่ี 4.63 ผูต้อบแบบสอบถาม มีสินทรัพยส์ภาพคล่องในรูปเงินสด เฉล่ียคนละ  
63,148 บาท เงินฝากธนาคาร เฉล่ียคนละ 294,564 บาท และเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย ์เฉล่ียคนละ
102,104 บาท 
 
ตารางที ่4.64 ค่าเฉลีย่และจ านวนของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสินทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 

สินทรัพยเ์พื่อการลงทุน ค่าเฉล่ีย (บาท) จ านวน (คน) 

เงินบ าเหน็จบ านาญเล้ียงชีพขา้ราชการ 164,871 8 

กองทุนบ าเหน็จบ านาญ 4,500 1 

พนัธบตัรรัฐบาล 214,400 16 

หุน้ทุน/หุน้กู ้ 363,795 10 

หุน้สหกรณ์ 127,732 125 

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 108,333 4 

กองทุนรวม 20,000 1 

ทองค า 112,800 71 

อ่ืนๆ 302,550 7 

 
จากตารางท่ี 4.64 ผูต้อบแบบสอบถาม มีสินทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นหุ้นสหกรณ์ เฉล่ีย

คนละ 127,732 บาท เป็นทองค าเฉล่ียคนละ 112,800 บาท เป็นพนัธบตัรรัฐบาลเฉล่ียคนละ 214,400 
บาท 
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ตารางที ่4.65  ค่าเฉลีย่และจ านวนของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสินทรัพย์มีค่าหรือสินทรัพย์
ส่วนตัว(ราคา ณ ปัจจุบัน) 

 

สินทรัพยมี์ค่าหรือสินทรัพยส่์วนตวั ค่าเฉล่ีย (บาท) จ านวน (คน) 

บา้น 2,838,108 148 

รถยนต ์ 524,783 145 

เคร่ืองประดบั 160,789 76 

คอนโดมิเนียม 653,437 16 

ของสะสมอ่ืนๆ 209,500 14 

อ่ืนๆ 1,489,444 18 

 
จากตารางท่ี 4.65 ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเจ้าของสินทรัพย์คือบ้านมีมูลค่าเฉล่ีย 

2,838,108 บาท รถยนต์มีมูลค่าเฉล่ีย 524,783 บาท เคร่ืองประดับมีมูลค่าเฉล่ีย 160,789 บาท 
คอนโดมิเนียมมีมูลค่าเฉล่ีย 653,437 บาท ของสะสมอ่ืนๆ มีมูลค่าเฉล่ีย 209,500 บาท และสินทรัพย์
อ่ืนๆ มูลค่าเฉล่ีย 1,489,444  
 
ตารางที ่4.66  ค่าเฉลีย่และจ านวนของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามหนีสิ้นระยะส้ัน (ไม่เกนิ 1 ปี) 

 

หน้ีสินระยะสั้น ค่าเฉล่ีย (บาท) จ านวน (คน) 

หน้ีบตัรเครดิต 50,930 68 

หน้ีผอ่นค่าสินคา้ 13,990 30 

หน้ีอ่ืนๆ 146,140 10 

  
จากตารางท่ี 4.66 ผูต้อบแบบสอบถามมีหน้ีบตัรเครดิต เฉล่ียคนละ 50,930 บาท ค่าผอ่น

สินคา้ เฉล่ียคนละ 13,990 บาท และหน้ีอ่ืนๆ เฉล่ียคนละ 146,140 บาท 
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ตารางที ่4.67  ค่าเฉลีย่และจ านวนของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามหนี้สินระยะยาว (เกนิ 1 ปี) 
 

หน้ีสินระยะยาว ค่าเฉล่ีย (บาท) จ านวน (คน) 

สินเช่ือบา้น 1,084,884 93 

สินเช่ือรถยนต ์ 277,750 60 

สินเช่ืออ่ืนๆ 356,620 30 

หน้ีสินอ่ืนๆ 532,108 36 

 
จากตารางท่ี 4.67 ผูต้อบแบบสอบถาม มีหน้ีระยะยาวคือ สินเช่ือบ้าน เฉล่ียคนละ 

1,084,884 บาท สินเช่ือรถยนต์ เฉล่ียคนละ 277,750 บาท สินเช่ืออ่ืนๆ เฉล่ียคนละ 356,620 บาท 
และหน้ีสินอ่ืนๆ เฉล่ียคนละ 532,108 บาท 

 
สรุป  
 

1.   กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นอตัราร้อยละ 80.0 มีอายุระหวา่ง 46-55 
ปี อตัราร้อยละ 30.1 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี อตัราร้อยละ 78.3 อายุงาน 6-15 ปี อตัราร้อยละ 
32.0 ระดบัต าแหน่งงานเป็นครูช านาญการ(คศ.2) อตัราร้อยละ 48.4 สถานภาพของครอบครัวสมรส 
อตัราร้อยละ 57.5  มีขนาดครอบครัว 3-5 อตัราร้อยละ 60.5 คู่สมรสมีอาชีพรับราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกิจอตัราร้อยละ 39.0 

2.   กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คิดวา่จะท างานหลงัการเกษียณอายุ อตัราร้อยละ 61.8 และมี
การเตรียมตวัดา้นการเงินหลงัการเกษียณอายุ อตัราร้อยละ 63.1  เป็นผูมี้อายุ 46-55 ปี อตัราร้อยละ
73.3 จบการศึกษาปริญญาโท อตัราร้อยละ 69.5 มีอายงุาน 6-15ปี และ 25 ปีข้ึนไป อตัราร้อยละ70.4 
และ70.2 ตามล าดบั เป็นครูช านาญการ(คศ.2) อตัราร้อยละ 69.6 และกลุ่มตวัอย่างท่ีสมรสและมี
ขนาดครอบครัว 5 คน ข้ึนไปมีอตัราร้อยละ68.6 และ 69.0 ตามล าดบั 

3.   กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อตัราร้อยละ 86.9 คิดวา่ภายหลงัการเกษียณอายุ จะมีรายได้
เพียงพอกบัรายจ่ายท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน อตัราร้อยละ 91.4 เป็นกลุ่มตวัอย่างอายุมากกว่า 55 ปีข้ึนไป 
โดยคาดว่าตอ้งมีรายไดต่้อเดือนเดือนละ 15001- 30,000 บาท ซ่ึงจะท าให้สามารถใช้ชีวิตอยู่อย่าง
สบายภายหลงัเกษียณอาย ุถา้รายไดไ้ม่พอเพียงกบัรายจ่าย กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คาดวา่จะแกปั้ญหา
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โดยวิธีลดค่าใชจ่้ายลง อตัราร้อยละ 54.8 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทาง
การเงินมากสุด อตัราร้อยละ78.1 เป็นผูมี้อายุ 46-55 ปี อตัราร้อยละ73.3 จบการศึกษาระดบัปริญญา
โท อตัราร้อยละ 83.3  มีต าแหน่งงานเป็นครูช านาญการ(คศ.2) อตัราร้อยละ 81.3 และมีขนาด
ครอบครัว 5 คนข้ึนไปอตัราร้อยละ 83.3 

4.   กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเร่ืองการวางแผนทางการเงินจาก
โทรทศัน์มากท่ีสุด อตัราร้อยละ 25.8 และติดตามขอ้มูลข่าวสารทางดา้นการเงิน เศรษฐกิจ การเมือง 
การตลาด และการลงทุน สัปดาห์ละ 1 คร้ัง อตัราร้อยละ 32.2  ข่าวสารท่ีติดตามในรอบ 3-6 เดือน 
มากท่ีสุด คือ เร่ืองราคาทองค า อตัราร้อยละ 28.2 และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรูปแบบการออมเพื่อ
ไวใ้ชจ่้ายยามเกษียณอายโุดยการฝากธนาคารอตัราร้อยละ 38.1  

5.   กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่  ท่ีต้องการมีความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินยาม
เกษียณอายุ อตัราร้อยละ58.4 ซ่ึงไดแ้ก่ผูมี้อายุ 35-45 ปี ระยะเวลางานก่อนเกษียณต ่ากว่า 5 ปี อายุ
งานก่อนเกษียณ 16-30 ปี อตัราร้อยละ70.0, 81.9, 67.7 ตามล าดบั 

6.   กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการวางแผนทางการเงิน
เม่ือยามเกษียณอายุ เก่ียวกบั คุณลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดคือสถานภาพครอบครัว  
ประเภทรายไดท่ี้เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด คือ รายไดป้ระจ า ประเภทค่าใชจ่้าย ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด คือ 
ค่าใช้จ่ายประจ า ด้านภาระหน้ีสิน ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด คือ เงินกู ้และด้านการออมและการลงทุน 
ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด คือ เงินบ าเหน็จ เงินบ านาญเล้ียงชีพ และถา้เปรียบเทียบความส าคญัของปัจจยั
ทั้งหมดท่ีมีผลกระทบต่อการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอายุ 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ รายไดป้ระจ า  
สถานภาพของครอบครัว ต าแหน่งหน้าท่ีการงาน เงินบ าเหน็จบ านาญเล้ียงชีพขา้ราชการ และอายุ
งาน 

7.   กลุ่มตวัอยา่ง มีเงินเดือนเฉล่ียเดือนละ 21,270 บาท และ เงินค่าครองชีพเฉล่ียเดือน
ละ4,286 บาท ส่วนภาระค่าใช้จ่ายคงท่ีท่ีมีจ  านวนมากไดแ้ก่ เงินกูซ้ื้อบา้นเดือนละ 11,026 บาท ค่า
เบ้ียประกนัชีวิต 11,265 บาท ค่าเบ้ียประกนัรถยนต ์7,324 บาท ส่วนค่าใชจ่้ายผนัแปรส่วนใหญ่จะ
เป็นค่าอาหารเฉล่ียเดือนละ 4,506 บาท ค่าสาธารณูปโภค เฉล่ียเดือนละ 2,129 บาท ค่าน ้ ามนัรถ
เฉล่ียเดือนละ 2,581 บาท ค่าพกัผอ่นท่องเท่ียงเฉล่ียเดือนละ 4,204 บาทค่ารักษาพยาบาล เฉล่ียเดือน
ละ1,806 บาท นอกจากน้ีมีค่าใชจ่้ายการออมและการลงทุน คือลงทุนในหุน้สหกรณ์เฉล่ียปีละ 9,165 
บาท มีเงินออมเฉล่ียปีละ 111,660 บาท กลุ่มตวัอยา่งมีเงินสดท่ีเป็นสินทรัพยส์ภาพคล่อง เฉล่ียคน
ละ 63,148 บาท มีเงินฝากธนาคารเฉล่ียคนละ 294,564 บาท เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ียคนละ
102,104 บาท 
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ส าหรับในบทต่อไปบทท่ี 5 จะเป็นการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานเพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอายุ และรูปแบบการวางแผนทางการเงินท่ี
เหมาะสมกบัครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครก่อนวยัเกษียณอายุและทดสอบสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
จากการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 
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บทที ่5 

ผลการศึกษาวจิยัเชิงอนุมาน 
 

ส าหรับในบทน้ีคือ บทท่ี 5 จะเป็นการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานเพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอายุ และรูปแบบการวางแผนทางการเงินท่ี
เหมาะสมกบัครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครก่อนวยัเกษียณอายุและทดสอบสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ 
จากการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 
 
ส่วนที ่5 การวเิคราะห์ปัจจัยทีม่ีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพือ่วยัเกษียณอายุ 
 

การศึกษาส่วนน้ีจะท าการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ การศึกษา อายุงาน ระดบัต าแหน่ง สถานภาพของครอบครัว ขนาดของครอบครัว และ
อาชีพของคู่สมรสท่ีมีต่อการรับรู้ ความรู้ และความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน ท าการ
ทดสอบสมมติฐานการวิจยั สถิติ Chi-Square Test ท่ีระดบันยัส าคญั α =0.05 โดยมีตวัแปรท่ีท าการ
ทดสอบสมมติฐานแต่ละสมมติฐานดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 ความสัมพนัธ์ของคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีต่อการรับรู้ ความรู้ และ
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน เพื่อวยัเกษียณอายุ ประกอบดว้ยตวัแปรท่ีท าการศึกษา
ดงัน้ี 

1. คุณลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อายงุาน ระดบัต าแหน่ง สถานภาพ
ของครอบครัว ขนาดของครอบครัว และอาชีพของคู่สมรส 

2. การรับรู้ ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน ไดแ้ก่ 
2.1 การเตรียมตวัดา้นการเงินหลงัเกษียณอายุ 
2.2 ความพอเพียงของรายไดก้บัรายจ่ายหลงัเกษียณอาย ุ
2.3 ความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน 
2.4 ความตอ้งการความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอายุ 

สมมติฐานท่ี 2 ความสัมพนัธ์ของอายขุยัท่ีคาดไวท่ี้มีต่อการรับรู้ ความรู้และความเขา้ใจ 
เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณอาย ุประกอบดว้ย ตวัแปรทีท าการศึกษา ดงัน้ี 
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1. อายขุยัท่ีคาดไวข้องกลุ่มตวัอยา่ง 
2. การรับรู้ ความรู้ และความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน ไดแ้ก่  

2.1 การเตรียมตวัดา้นการเงินหลงัเกษียณอายุ 
2.2 ความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน 
2.3 ความตอ้งการความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอาย ุ

 
สมมติฐานท่ี 3 ความสัมพนัธ์ของระยะเวลาท างานก่อนเกษียณอายุ ท่ีมีต่อการรับรู้

ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณอาย ุประกอบดว้ย  
ตวัแปรท่ีท าการศึกษาดงัน้ี 

1. ระยะเวลาท างานก่อนเกษียณอาย ุ
2. การรับรู้ ความรู้ และความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน ไดแ้ก่  

2.1 การเตรียมตวัดา้นการเงินหลงัเกษียณอายุ 
2.2 ความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน 
2.3 ความตอ้งการความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอาย ุ

โดยมีรายละเอียดการทดสอบสมมติฐาน แต่ละประเด็น ดงัน้ี 
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
5.1 ผลการทดสอบสมมติฐานที ่1  

 
ความสัมพนัธ์ของคุณลักษณะส่วนบุคคลท่ีมีต่อการรับรู้ ความรู้ และความเข้าใจ

เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณอาย ุผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ 
1. คุณลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ อายุงาน มีความเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมตวัดา้น

การเงินหลงัเกษียณอายุ 
2. คุณลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่งงาน สถานภาพ

ของครอบครัว ขนาดของครอบครัว อาชีพของคู่สมรส ไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมตวัด้าน
การเงินหลงัเกษียณอายุ 

3. คุณลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายแุละอาชีพของคู่สมรส ไม่มีความเก่ียวขอ้งกบั
ความพอเพียงของรายไดก้บัรายจ่ายหลงัเกษียณอาย ุ
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4. คุณลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อายุงาน ระดบัต าแหน่งงาน 
สถานภาพของครอบครัว ขนาดของครอบครัว ไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัความรู้เก่ียวกบัการวางแผน
ทางการเงิน 

5. คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน ระดับต าแหน่ง 
สถานภาพของครอบครัว ขนาดของครอบครัว ไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการความรู้เพิ่มเติม
เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอาย ุ

 
โดยมีรายละเอียดของการทดสอบสมมติฐานขา้งตน้ดงัน้ี 

การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ความสัมพนัธ์ของลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีต่อการรับรู้ ความรู้ และความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณอาย ุ

1. คุณลักษณะส่วนบุคคล มีความเก่ียวข้องกับการเตรียมตัวด้านการเงินหลัง
เกษียณอาย ุ(ดงัแสดงตารางท่ี 5.1 – ตารางท่ี 5.24) 

 
ตารางที ่5.1 การทดสอบความสัมพนัธ์ของเพศทีม่ีต่อการเตรียมตัวด้านการเงินหลงัเกษียณอายุ 
 

    การเตรียมตวั 
    เพศ 

เตรียมตวัดา้นการเงิน ไม่เตรียมตวัดา้น
การเงิน 

รวม 

ชาย 
 

63 
(62.4) 

38 
(37.6) 

101 
(100.0) 

หญิง 274 
(68.0) 

129 
(32.0) 

403 
(100.0) 

รวม 337 
(66.9) 

167 
(33.1) 

504 
(100.0) 

  ค่า Chi -Square =0.284 

       

จากตารางท่ี 5.1 การทดสอบดว้ยสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั α = 0.05 ค่า Chi-
Square = 0.248 มากกวา่ α0.05 สรุปไดว้า่เพศไม่มีผลต่อการเตรียมตวัดา้นการเงินหลงัเกษียณอาย ุ
โดยทั้งเพศชายและเพศหญิงจะมีการเตรียมตวัดา้นการเงินหลงัเกษียณอายุ รวมจ านวนทั้งส้ิน 337 
คน หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 66.9 
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ตารางที ่5.2 การทดสอบความสัมพนัธ์ของอายุทีม่ีผลต่อการเตรียมตัวด้านการเงินหลงัเกษียณอายุ 
 

      การเตรียมตวั 
   อาย ุ

เตรียมตวัดา้นการเงิน ไม่เตรียมตวัดา้น
การเงิน 

รวม 

ต ่ากวา่ 35 ปี 
 

70 
(53.0) 

62 
(47.0) 

132 
(100.0) 

35-45 ปี 103 
(72.5) 

39 
(27.5) 

142 
(100.0) 

46-55 ปี 110 
(73.3) 

40 
(26.7) 

150 
(100.0) 

55 ปีข้ึนไป 54 
(67.5) 

26 
(32.5) 

80 
(100.0) 

รวม 337 
(66.9) 

167 
(33.1) 

504 
(100.0) 

  ค่า Chi -Square= 0.001 

 
จากตารางท่ี 5.2 การทดสอบดว้ยสถิติ Chi -Square ท่ีระดบันยัส าคญั α = 0.05 ค่า Chi -

Square = 0.001 นอ้ยกวา่  α  0.05 สรุปไดว้า่อายมุีผลต่อการเตรียมตวัดา้นการเงินหลงัเกษียณอาย ุ 
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ตารางที่ 5.3 การทดสอบความสัมพันธ์ของระดับการศึกษาที่มีต่อการเตรียมตัวด้านการเงินหลัง
เกษียณอายุ 
 

            การเตรียมตวั 
 ระดบัการศึกษา 

เตรียมตวัดา้นการเงิน ไม่เตรียมตวัดา้น
การเงิน 

รวม 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
 

3 
(50.0) 

3 
(50.0) 

6 
(100.0) 

ปริญญาตรี 261 
(66.6) 

131 
(33.4) 

392 
(100.0) 

ปริญญาโท 73 
(69.5) 

32 
(30.5) 

105 
(100.0) 

รวม 337 
(67.0) 

166 
(33.0) 

503 
(100.0) 

  ค่า Chi-Square = 0.371 

 
จากตารางท่ี 5.3 การสอบดว้ยสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั α= 0.05 ค่า Chi-

Square = 0.371 มากกวา่ α 0.05 สรุปไดว้า่ระดบัการศึกษาไม่มีผลต่อการเตรียมตวัดา้นการเงินหลงั
เกษียณอายุ โดยการศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาโท มีการเตรียมตวัด้านการเงินหลัง
เกษียณอาย ุรวมจ านวนทั้งส้ิน 337 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 67.0  
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ตารางที ่5.4 การทดสอบความสัมพนัธ์ของอายุงานทีม่ีต่อการเตรียมตัวด้านการเงินหลงัเกษียณอายุ 
 

           การเตรียมตวั 
อายงุาน 

เตรียมตวัดา้นการเงิน ไม่เตรียมตวัดา้น
การเงิน 

รวม 

0-5 ปี 

 

50 

(53.2) 

44 

(46.8) 

94 

(100.0) 
6-15 ปี 112 

(70.4) 

47 

(29.6) 

159 

(100.0) 
16-25 ปี 57 

(68.7) 

26 

(31.3) 

83 

(100.0) 
มากกวา่ 25 ปีข้ึนไป 111 

(70.2) 

47 

(29.8) 

158 

(100.0) 
รวม 330 

(66.8) 

164 

(33.2) 

494 

(100.0) 
  ค่า Chi-Square = 0.021 

 
จากตารางท่ี 5.4 การทดสอบดว้ยสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั α=0.05 ค่า Chi-

Square = 0.021 นอ้ยกวา่ α0.05 สรุปไดว้า่อายงุานมผีลต่อการเตรียมตวัดา้นการเงินหลงัเกษียณอาย ุ
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ตารางที ่5.5 การทดสอบความสัมพันธ์ของระดับต าแหน่งงานที่มีต่อการเตรียมตัวด้านการเงินหลัง
เกษียณอายุ 

 
            การเตรียมตวั
ต าแหน่งงาน 

เตรียมตวัดา้นการเงิน ไม่เตรียมตวัดา้น
การเงิน 

รวม 

ครูปฏิบติัการ (ค.ศ.1) 

 

110 

(62.2) 

67 

(37.8) 

177 

(100.0) 
ครูช านาญการ (ค.ศ.2) 172 

(69.6) 

75 

(30.4) 

247 

(100.0) 
รวม 282 

(66.5) 

142 

(33.5) 

424 

(100.0) 
  ค่า Chi-Square = 0.251 

 
จากตารางท่ี 5.5 การทดสอบดว้ยสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั α=0.05 ค่า Chi-

Square =0.251 มากกวา่ α  0.05 สรุปไดว้า่ระดบัต าแหน่งงานไม่มีผลต่อการเตรียมตวัดา้นการเงิน
หลงัเกษียณอายุ โดยระดบัต าแหน่งครูปฏิบติัการ(ค.ศ.1) ครูช านาญการ(ค.ศ.2) มีการเตรียมตวัดา้น
การเงินหลงัเกษียณอาย ุรวมจ านวนทั้งส้ิน 282 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 66.5 
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ตารางที่ 5.6 การทดสอบความสัมพันธ์ของสถานภาพของครอบครัวกับการเตรียมตัวด้านการเงิน
หลงัเกษียณอายุ 
 

      การเตรียมตวั  

สถานภาพของครอบครัว 

เตรียมตวัดา้น
การเงิน 

ไม่เตรียมตวัดา้น
การเงิน 

รวม 

โสด 

 

114 

(66.3) 

58 

(33.7) 

172 

(100.0) 
สมรส 201 

(68.6) 

92 

(31.4) 

293 

(100.0) 
หยา่ร้าง 14 

(50.0) 

14 

(50.0) 

28 

(100.0) 
รวม 329 

(66.7) 

164 

(33.3) 

493 

(100.0) 
  ค่าChi-Square =0.255 

 
จากตารางท่ี 5.6 การทดสอบดว้ยสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั α = 0.05 ค่า Chi-

Square = 0.255 มากกวา่ α 0.05 สรุปไดว้า่ สถานภาพของครอบครัวไม่มีผลต่อการเตรียมตวัดา้น
การเงินหลังเกษียณอายุ โดยสถานภาพของครอบครัว โสด สมรส หย่าร้าง มีการเตรียมตวัด้าน
การเงินหลงัเกษียณอาย ุรวมจ านวนทั้งส้ิน 329 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 66.7 
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ตารางที่ 5.7 การทดสอบความสัมพันธ์ของขนาดของครอบครัวที่มีต่อการเตรียมตัวด้านการเงิน
หลงัเกษียณอายุ 

 
      การเตรียมตวั 

 ขนาดของครอบครัว 

เตรียมตวัดา้น
การเงิน 

ไม่เตรียมตวัดา้น
การเงิน 

รวม 

1-2 คน 

 

96 

(65.3) 

51 

(34.7) 

147 

(100.0) 
3-5 คน 204 

(66.9) 

101 

(33.1) 

305 

(100.0) 
5 คนข้ึนไป 29 

(69.0) 

13 

(31.0) 

42 

(100.0) 
รวม 329 

(66.6) 

165 

(33.4) 

494 

(100.0) 
  ค่า Chi-Square= 0.889 

 
จากตารางท่ี 5.7 การทดสอบดว้ยสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั α= 0.05 ค่า Chi-

Square = 0.889 มากกวา่ α 0.05 สรุปไดว้า่ ขนาดของครอบครัวไม่มีผลต่อการเตรียมตวัดา้นการเงิน
หลงัเกษียณอายุ โดยขนาดของครอบครัว 1-2 คน,3-5 คน,5 คนข้ึนไป มีการเตรียมตวัดา้นการเงิน
หลงัเกษียณอาย ุรวมจ านวนทั้งส้ิน 329 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 66.6 
 

 
 
 
 

 
 

DPU
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ตารางที ่5.8 การทดสอบความสัมพันธ์ของอาชีพของคู่สมรส ที่มีต่อการเตรียมตัวด้านการเงินหลัง
เกษียณอายุ 
 

            การเตรียมตวั  

อาชีพของคู่สมรส 

เตรียมตวัดา้น
การเงิน 

ไม่เตรียมตวัดา้น
การเงิน 

รวม 

ขา้ราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

136 

(69.4) 

60 

(30.6) 

196 

(100.0) 
บริษทั/โรงงาน 26 

(68.4) 

12 

(31.6) 

38 

(100.0) 
คา้ขาย 4 

(80.0) 

1 

(20.0) 

5 

(100.0) 
ธุรกิจส่วนตวั 26 

(74.3) 

9 

(25.7) 

35 

(100.0) 
พอ่บา้น/แม่บา้น 5 

(55.6) 

4 

(44.4) 

9 

(100.0) 
รวม 197 

(69.6) 

86 

(30.4) 

283 

(100.0) 
  ค่า Chi-Square=0.873 

  
จากตารางท่ี 5.8 การทดสอบดว้ยสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั α = 0.05 ค่า Chi-

Square = 0.873 มากกวา่ α 0.05 สรุปไดว้า่อาชีพของคู่สมรสไม่มีผลต่อการเตรียมตวัดา้นการเงิน
หลงัเกษียณอายุ โดยอาชีพของคู่สมรส ได้แก่ ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บริษทั/โรงงาน 
คา้ขาย ธุรกิจส่วนตวั พอ่บา้น/แม่บา้น มีการเตรียมตวัดา้นการเงินหลงัเกษียณอายุ รวมจ านวนทั้งส้ิน 
197 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ69.6 
 

DPU
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ตารางที่ 5.9  การทดสอบความสัมพันธ์ของเพศที่มีต่อความพอเพียงของรายได้กับรายจ่ายหลัง
เกษียณอายุ 

 
      รายไดห้ลงัเกษียณ 

      เพศ 

พอเพียง ไม่พอเพียง รวม 

ชาย 

 

94 

(91.3) 

9 

(8.7) 

103 

(100.0) 
หญิง 370 

(88.7) 

47 

(11.3) 

417 

(100.0) 
รวม 464 

(89.2) 

56 

(10.8) 

520 

(100.0) 
  ค่า Chi-Square= 0.458 

 
จากตารางท่ี 5.9 การทดสอบดว้ยสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั α= 0.05 ค่า Chi-

Square = 0.458 ซ่ึงมากกว่า α 0.05 สรุปไดว้า่ เพศไม่มีผลต่อความพอเพียงของรายไดก้บัรายจ่าย
หลงัเกษียณอาย ุโดยเพศชายและเพศหญิง คิดวา่หลงัเกษียณอายุจะมีรายไดพ้อเพียงกบัรายจ่าย รวม
จ านวนทั้งส้ิน 464 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 89.2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DPU



 

119 

ตารางที่ 5.10 การทดสอบความสัมพันธ์ของอายุที่มีต่อความพอเพียงของรายได้กับรายจ่ายหลัง
เกษียณอายุ 

 
      รายไดห้ลงัเกษียณ  

อาย ุ

พอเพียง ไม่พอเพียง รวม 

ต ่ากวา่ 35 ปี 

 

114 

(85.7) 

19 

(14.3) 

133 

(100.0) 
36-45 ปี 132 

(90.4) 

14 

(9.6) 

146 

(100.0) 
46-55 ปี 144 

(90.0) 

16 

(10.0) 

160 

(100.0) 
มากกวา่ 55 ปีข้ึนไป 74 

(91.4) 

7 

(8.6) 

81 

(100.0) 
รวม 464 

(89.2) 

56 

(10.8) 

520 

(100.0) 
  ค่า Chi-Square= 0.493 

 
จากตารางท่ี 5.10 การทดสอบดว้ยสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั α =0.05 ค่า Chi-

Square = 0.493 ซ่ึงมากกว่า α  0.05 สรุปไดว้า่อายุไม่มีผลต่อความพอเพียงของรายไดก้บัรายจ่าย
หลงัเกษียณอายุ โดยทุกระดบัอายุคิดว่ารายไดก้บัรายจ่ายหลงัเกษียณอายุจะมีพอเพียง รวมจ านวน
ทั้งส้ิน 464 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 89.2 
 
 
 
 

DPU
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ตารางที ่5.11 การทดสอบของความสัมพันธ์ของอาชีพของคู่สมรสที่มีต่อความพอเพียงของรายได้
กบัรายจ่ายหลงัเกษียณอายุ 
 

            รายไดห้ลงัเกษียณ 

อาชีพของคู่สมรส 

พอเพียง ไม่พอเพียง รวม 

ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 185 

(91.1) 

18 

(8.9) 

203 

(100.0) 
บริษทั/โรงงาน 30 

(76.9) 

9 

(23.1) 

39 

(100.0) 
คา้ขาย 5 

(100.0) 

0 

(0.0) 

5 

(100.0) 

ธุรกิจส่วนตวั 33 

(91.7) 

3 

(8.3) 

36 

(100.0) 

พอ่บา้น/แม่บา้น 7 

(77.8) 

2 

(22.2) 

9 

(100.0) 

รวม 260 

(89.0) 

32 

(11.0) 

292 

(100.0) 

  ค่า Chi-Square=0.110 

 
จากตารางท่ี 5.11 การทดสอบดว้ยสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั α= 0.05 ค่า Chi-

Square = 0.110 ซ่ึงมากกวา่ α 0.05 สรุปไดว้า่ อาชีพของคู่สมรสไม่มีผลต่อความพอเพียงของรายได้
กบัรายจ่ายหลังเกษียณอายุ โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีคู่สมรสมีอาชีพทุกประเภท คิดว่าหลัง
เกษียณอายจุะมีรายไดพ้อเพียงกบัรายจ่าย รวมจ านวนทั้งส้ิน 260 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 89.0  
 

DPU
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ตารางที ่5.12 การทดสอบความสัมพนัธ์ของเพศทีม่ีต่อความรู้เกีย่วกบัการวางแผนทางการเงิน 
 

    ความรู้การวางแผน 

   เพศ 

มีความรู้ ไม่มีความรู้ รวม 

ชาย 

 

88 

(83.0) 

18 

(17.0) 

106 

(100.0) 
หญิง 329 

(78.0) 

93 

(22.0) 

422 

(100.0) 
รวม 417 

(79.0) 

111 

(21.0) 

528 

(100.0) 

  ค่า Chi-Square=0.253 

 
จากตารางท่ี 5.12 การทดสอบดว้ยดว้ยสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั α= 0.05 ค่า 

Chi-Square = 0.253 ซ่ึงมากกวา่ α 0.05 สรุปไดว้่าเพศไม่มีผลต่อความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทาง
การเงิน โดยเพศชายและเพศหญิงมีความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน รวมจ านวนทั้งส้ิน 411 
คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 79.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
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ตารางที ่5.13 การทดสอบความสัมพนัธ์ของอายุทีม่ีต่อความรู้เกีย่วกบัการวางแผนทางการเงิน 
 

        ความรู้การวางแผน 

  อาย ุ

มีความรู้ ไม่มีความรู้ รวม 

ต ่ากวา่ 35 ปี 

 

70 

(53.0) 

62 

(47.0) 

132 

(100.0) 
35-45 ปี 103 

(72.5) 

39 

(27.5) 

142 

(100.0) 
46-55 ปี 110 

(73.3) 

40 

(26.7) 

150 

(100.0) 

55 ปีข้ึนไป 54 

(67.5) 

26 

(32.5) 

80 

(100.0) 

รวม 337 

(66.9) 

167 

(33.1) 

504 

(100.0) 

  ค่าChi-Square=0.396 

 
จากตารางท่ี 5.13 การทดสอบดว้ยสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั α=0.05 ค่า Chi-

Square = 0.396 ซ่ึงมากกว่า α 0.05 สรุปไดว้่าอายุไม่มีผลต่อความรู้ท่ีเก่ียวกบัการวางแผนทาง
การเงิน โดยทุกระดบัอายคิุดวา่มีความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน รวมจ านวนทั้งส้ิน 337 คน 
หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 66.9 
 

 
 
 
 

DPU
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ตารางที ่5.14 การทดสอบความสัมพนัธ์ของการศึกษาทีม่ีต่อความรู้เกีย่วกบัการวางแผนทางการเงิน 
 

    ความรู้การวางแผน 

  การศึกษา 

มีความรู้ ไม่มีความรู้ รวม 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

 

4 

(66.7) 

2 

(33.3) 

6 

(100.0) 
ปริญญาตรี 322 

(78.0) 

91 

(22.0) 

413 

(100.0) 
ปริญญาโท 90 

(83.3) 

18 

(16.7) 

108 

(100.0) 

รวม 416 

(78.9) 

111 

(21.1) 

527 

(100.0) 

  ค่า Chi-Square =0.512 

 
จากตารางท่ี 5.14 การทดสอบดว้ยสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั α =0.05 ค่า Chi-

Square = 0.512 ซ่ึงมากกวา่ α 0.05 สรุปไดว้า่การศึกษาไม่มีผลต่อความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทาง
การเงิน โดยทุกระดบัการศึกษามีความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน รวมจ านวนทั้งส้ิน 416 คน 
คิดเป็นอตัราร้อยละ 78.9 
 

 
 
 
 
 
 
 

DPU
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ตารางที ่5.15 การทดสอบความสัมพนัธ์ของอายุงานทีม่ีต่อความรู้เกีย่วกบัการวางแผนทางการเงิน 
 

   ความรู้การวางแผน 

  อายงุาน 

มีความรู้ ไม่มีความรู้ รวม 

0-5 ปี 

 

50 

(53.2) 

44 

(46.8) 

94 

(100.0) 
6-15 ปี 112 

(70.4) 

47 

(29.6) 

159 

(100.0) 
16-25 ปี 57 

(68.7) 

26 

(31.3) 

83 

(100.0) 

มากกวา่ 25 ปี ข้ึนไป 111 

(70.3) 

47 

(29.7) 

158 

(100.0) 

รวม 330 

(66.8) 

164 

(33.2) 

494 

(100.0) 

  ค่า Chi-Square=0.313 

 
จากตารางท่ี 5.15 การทดสอบดว้ยสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั α =0.05 ค่า Chi-

Square = 0.313 ซ่ึงมากกว่า α 0.05 สรุปไดว้่าอายุงานไม่มีผลต่อความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทาง
การเงิน โดยทุกระดบัอายุงานมีความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน รวมจ านวนทั้งส้ิน 330 คน 
คิดเป็นอตัราร้อยละ 66.8   

 
 
 
 

 

DPU
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ตารางที่ 5.16 การทดสอบความสัมพันธ์ของระดับต าแหน่งงานที่มีต่อความรู้เกี่ยวกับการวางแผน
ทางการเงิน 

 
     ความรู้การวางแผน 

ระดบัต าแหน่ง 

มีความรู้ ไม่มีความรู้ รวม 

ระดบัปฏิบติัการ(ค.ศ.1) 

 

139 

(74.3) 

48 

(25.7) 

187 

(100.0) 
ระดบัช านาญการ(ค.ศ.2) 209 

(81.3) 

48 

(18.7) 

257 

(100.0) 
รวม 348 

(78.4) 

96 

(21.6) 

444 

(100.0) 

  ค่า Chi-Square =0.150 

 
จากตารางท่ี 5.16 การทดสอบดว้ยสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั α =0.05  ค่า Chi-

Square =0.150 ซ่ึงมากกว่า α 0.05 สรุปไดว้่าระดบัต าแหน่งงานไม่มีผลต่อความรู้เก่ียวกบัการ
วางแผนทางการเงิน โดยทุกระดบัต าแหน่งงานมีความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน รวมจ านวน
ทั้งส้ิน 348 คน หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 78.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
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ตารางที่ 5.17 การทดสอบความสัมพันธ์ของสถานภาพของครอบครัวที่มีต่อความรู้เกี่ยวกับการ
วางแผนทางการเงิน 

 
                ความรู้การวางแผน 

สถานภาพของครอบครัว 

มีความรู้ ไม่มีความรู้ รวม 

โสด 

 

140 

(76.5) 

43 

(23.5) 

183 

(100.0) 
สมรส 240 

(79.2) 

63 

(20.8) 

303 

(100.0) 
หยา่ร้าง 26 

(80.7) 

4 

(13.3) 

30 

(100.0) 

รวม 406 

(78.7) 

110 

(21.3) 

516 

(100.0) 

  ค่าChi-Square= 0.442 

 
จากตารางท่ี 5.17 การทดสอบดว้ยสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั α =0.05 ค่า Chi-

Square = 0.442 ซ่ึงมากกวา่ α 0.05 สรุปไดว้า่สถานภาพของครอบครัวไม่มีผลต่อความรู้เก่ียวกบั
การวางแผนทางการเงิน โดยทุกสถานภาพของครอบครัว คิดว่ามีความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทาง
การเงิน รวมจ านวนทั้งส้ิน 406 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 78.7 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
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ตารางที ่5.18 การทดสอบความสัมพนัธ์ของขนาดของครอบครัวที่มีต่อความรู้เกี่ยวกับการวางแผน
ทางการเงิน 

 
             ความรู้การวางแผน  

ขนาดของครอบครัว 

มีความรู้ ไม่มีความรู้ รวม 

1-2 คน 

 

121 

(77.6) 

35 

(22.4) 

156 

(100.0) 
3-5 คน 254 

(79.4) 

66 

(20.6) 

320 

(100.0) 
มากกวา่ 5 คนข้ึนไป 35 

(83.3) 

7 

(16.7) 

42 

(100.0) 
รวม 410 

(79.1) 

108 

(20.9) 

518 

(100.0) 

  ค่า Chi-Square=0.707 

 
จากตารางท่ี 5.18 การทดสอบดว้ยสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั α=0.05 ค่า Chi-

Square = 0.707 ซ่ึงมากกว่า α 0.05 สรุปไดว้่าขนาดของครอบครัวไม่มีผลต่อความรู้เก่ียวกบัการ
วางแผนทางการเงิน โดยทุกขนาดของครอบครัวคิดวา่มีความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน รวม
จ านวนทั้งส้ิน 410 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 79.1 
 

 
 
 
 
 

 

DPU
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ตารางที่ 5.19 การทดสอบความสัมพันธ์ของอายุที่มีต่อความต้องการความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
วางแผนทางการเงินยามเกษียณอายุ 

 
   ความรู้เพิ่มเติม 

   อาย ุ

ตอ้งการ ไม่ตอ้งการ รวม 

ต ่ากวา่ 35 ปี 

 

83 

(61.5) 

52 

(38.5) 

135 

(100.0) 
35-45 ปี 100 

(70.0) 

43 

(30.0) 

143 

(100.0) 
46-55 ปี 87 

(55.8) 

69 

(44.2) 

156 

(100.0) 
55 ปีข้ึนไป 42 

(54.5) 

35 

(45.5) 

77 

(100.0) 
รวม 312 

(61.0) 

199 

(39.0) 

511 

(100.0) 

  ค่า Chi-Square =0.063 

 
จากตารางท่ี 5.19 การทดสอบดว้ยสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั α =0.05 ค่า Chi-

Square =0.063 ซ่ึงมากกวา่ α 0.05 สรุปไดว้า่อายุไม่มีผลต่อความตอ้งการความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบั
การวางแผนทางการเงินยามเกษียณอาย ุโดยทุกระดบัอายมีุความตอ้งการความรู้เพิ่มเติม รวมจ านวน
ทั้งส้ิน 312 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 61.0 
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ตารางที่ 5.20 การทดสอบความสัมพันธ์ของระดับการศึกษาที่มีต่อความต้องการความรู้เพิ่มเติม
เกีย่วกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอายุ 

 
   ความรู้เพิ่มเติม 

ระดบัการศึกษา 

ตอ้งการ ไม่ตอ้งการ รวม 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

 

4 

(80.0) 

1 

(20.0) 

5 

(100.0) 
ปริญญาตรี 236 

(59.3) 

162 

(40.7) 

398 

(100.0) 
ปริญญาโท 71 

(66.4) 

36 

(33.6) 

107 

(100.0) 
รวม 311 

(61.0) 

199 

(39.0) 

510 

(100.0) 

  ค่า Chi-Square =0.395 

 
จากตารางท่ี 5.20 การทดสอบดว้ยสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั α =0.05 ค่า Chi-

Square =0.395 ซ่ึงมากกวา่ α 0.05 สรุปไดว้า่ระดบัการศึกษาไม่มีผลต่อความตอ้งการความรู้เพิ่มเติม
เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอายุ โดยทุกระดบัการศึกษาตอ้งการความรู้เพิ่มเติม รวม
จ านวนทั้งส้ิน 311 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 61.0 
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ตารางที่ 5.21 การทดสอบความสัมพันธ์ของอายุงานที่มีต่อความต้องการความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การวางแผนทางการเงินยามเกษียณอายุ 

 
   ความรู้เพิ่มเติม 

   อายงุาน 

ตอ้งการ ไม่ตอ้งการ รวม 

0-5 ปี 

 

61 

(64.9) 

33 

(35.1) 

94 

(100.0) 
6-15 ปี 111 

(66.5) 

56 

(33.5) 

167 

(100.0) 
16-25 ปี 51 

(60.0) 

34 

(40.0) 

84 

(100.0) 
มากกวา่ 25 ปีข้ึนไป 85 

(54.8) 

70 

(45.2) 

155 

(100.0) 

รวม 308 

(61.5) 

193 

(38.52) 

501 

(100.0) 

  ค่า Chi-Square =0.203 

 
จากตารางท่ี 5.21 การทดสอบดว้ยสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั α=0.05 ค่า Chi-

Square =0.203 ซ่ึงมากกว่า α 0.05 สรุปได้ว่าอายุงานไม่มีผลต่อความตอ้งการความรู้เพิ่มเติม
เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอายุ โดยทุกระดบัอายุงานตอ้งการความรู้เพิ่มเติม รวม
จ านวนทั้งส้ิน 308 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 61.5 
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ตารางที ่5.22 การทดสอบความสัมพันธ์ระดับต าแหน่งที่มีต่อความต้องการความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การวางแผนทางการเงินยามเกษียณอายุ 

 
   ความรู้เพิ่มเติม 

   ระดบัต าแหน่ง 

ตอ้งการ ไม่ตอ้งการ รวม 

ครูปฏิบติัการ(ค.ศ.1) 

 

118 

(65.9) 

61 

(34.1) 

179 

(100.0) 
ครูช านาญการ(ค.ศ.2) 146 

(58.4) 

104 

(41.6) 

250 

(100.0) 
รวม 264 

(61.5) 

165 

(38.5) 

429 

(100.0) 

  ค่า Chi-Square =0.289 

 
จากตารางท่ี 5.22 การทดสอบดว้ยสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั α = 0.05 ค่า Chi-

Square = 0.289 ซ่ึงมากกวา่ α 0.05 สรุปไดว้า่ระดบัต าแหน่งงานไม่มีผลต่อความตอ้งความรู้เพิ่มเติม
เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอายุ โดยทุกระดบัต าแหน่งงานตอ้งการความรู้เพิ่มเติม 
รวมจ านวนทั้งส้ิน 264 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 61.5 
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ตารางที่ 5.23 การทดสอบความสัมพันธ์ของสถานภาพของครอบครัวที่มีต่อความต้องการความรู้
เพิม่เติมเกีย่วกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอายุ 

 
   ความรู้เพิ่มเติม 

 สถานภาพของครอบครัว 

ตอ้งการ ไม่ตอ้งการ รวม 

โสด 

 

110 

(61.5) 

69 

(38.5) 

179 

(100.0) 
สมรส 179 

(61.5) 

112 

(38.5) 

291 

(100.0) 
หยา่ร้าง 14 

(48.3) 

15 

(51.7) 

29 

(100.0) 
รวม 303 

(60.7) 

196 

(39.3) 

499 

(100.0) 

  ค่าChi-Square= 0.253 

 
จากตารางท่ี 5.23 การทดสอบดว้ยสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั α = 0.05 ค่า Chi-

Square = 0.253 ซ่ึงมากกวา่ α 0.05 สรุปไดว้่าสถานภาพของครอบครัวไม่มีผลต่อความตอ้งการ
ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอายุ โดยทุกสถานภาพของครอบครัว
ตอ้งการความรู้เพิ่มเติม รวมจ านวนทั้งส้ิน 303 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 60.7 
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ตารางที่ 5.24 การทดสอบความสัมพันธ์ของขนาดของครอบครัวที่มีต่อความต้องการความรู้
เพิม่เติมเกีย่วกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอายุ 

 
   ความรู้เพิ่มเติม 

 ขนาดของครอบครัว 

ตอ้งการ ไม่ตอ้งการ รวม 

1-2 คน 

 

97 

(64.7) 

53 

(35.3) 

150 

(100.0) 
3-5 คน 187 

(60.1) 

124 

(39.9) 

311 

(100.0) 
มากกวา่ 5 คนข้ึนไป 21 

(52.5) 

19 

(47.5) 

40 

(100.0) 
รวม 305 

(60.9) 

196 

(39.1) 

501 

(100.0) 

  ค่า Chi-Square=0.291 

 
จากตารางท่ี 5.24 การทดสอบดว้ยสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั α = 0.05  ค่า Chi-

Square = 0.291 ซ่ึงมากกวา่ α 0.05 สรุปไดว้า่ขนาดของครอบครัวไม่มีผลต่อความตอ้งการความรู้
เพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอายุ โดยทุกขนาดของครอบครัวตอ้งการความรู้
เพิ่มเติม รวมจ านวนทั้งส้ิน 305 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 60.9 
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5.2 ผลการทดสอบสมมติฐานที ่2   
 
ความสัมพนัธ์ของอายุขยัท่ีคาดไวท่ี้มีต่อการรับรู้ ความรู้ และความเขา้ใจ เก่ียวกบัการ

วางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณอายุ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุขยัท่ีคาดไว ้ไม่มีความ
เก่ียวขอ้งกบัการเตรียมตวัดา้นการเงินหลงัเกษียณอายุ ความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน และ
การตอ้งการความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน 

การทดสอบสมมติฐานที่ 2 ความสัมพนัธ์ของอายุขยัท่ีคาดไวท่ี้มีต่อการรับรู้ ความรู้ 
และความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณอายุ (ดงัแสดงตารางท่ี 5.25 – ตารางท่ี 
5.27) 

 
ตารางที ่5.25 การทดสอบความสัมพนัธ์ของอายุขัยทีม่ีต่อการเตรียมตัวด้านการเงินหลงัเกษียณอายุ 
 

   การเตรียมตวั 

   อายขุยั (ปี) 

เตรียมตวั ไม่เตรียมตวั รวม 

60-70 

 

75 

(62.5) 

45 

(37.5) 

120 

(100.0) 
71-80 206 

(68.4) 

95 

(31.6) 

301 

(100.0) 
81-90 45 

(68.2) 

21 

(31.8) 

66 

(100.0) 
90 ปีข้ึนไป 11 

(64.7) 

6 

(35.3) 

17 

(100.0) 

รวม 337 

(66.9) 

167 

(33.1) 

504 

(100.0) 

  ค่า Chi-Square = 0.693 
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จากตารางท่ี 5.25 การทดสอบดว้ยสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั α = 0.05 ค่า Chi-
Square = 0.693 ซ่ึงมากกว่า α 0.05 สรุปไดว้่า อายุขยัไม่มีผลต่อการเตรียมตวัดา้นการเงินหลงั
เกษียณอายุ ทุกระดบัของอายุขยั มีการเตรียมตวัด้านการเงิน รวมจ านวนทั้งส้ิน 337 คน คิดเป็น
อตัราร้อยละ 66.9 
 
ตารางที ่5.26 การทดสอบความสัมพนัธ์ของอายุขัยทีม่ีต่อความรู้เกีย่วกบัการวางแผนทางการเงิน 

 
   ความรู้ 

   อายขุยั (ปี) 

มีความรู้ ไม่มีความรู้ รวม 

60-70 

 

92 

(74.8) 

31 

(25.2) 

123 

(100.0) 
71-80 257 

(80.8) 

61 

(19.2) 

318 

(100.0) 
81-90 55 

(78.6) 

15 

(21.4) 

17 

(100.0) 
90 ปีข้ึนไป 13 

(76.5) 

4 

(23.5) 

17 

(100.0) 

รวม 417 

(79.0) 

111 

(21.0) 

528 

(100.0) 

  ค่า Chi-Square =0.569 

 
จากตารางท่ี 5.26 การทดสอบดว้ยสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั α = 0.05 ค่า Chi-

Square = 0.569 ซ่ึงมากกวา่ α 0.05 สรุปไดว้า่ อายุขยั ไม่มีผลต่อความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทาง
การเงิน ทุกระดบัของอายุขยั มีความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน รวมจ านวนทั้งส้ิน 417 คน 
คิดเป็นอตัราร้อยละ 79.0 
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ตารางที่ 5.27 การทดสอบความสัมพันธ์ของอายุขัยที่มีต่อ การต้องการความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
วางแผนทางการเงิน 

 
   ความรู้เพิ่มเติม 

   อายขุยั(ปี) 

ตอ้งการ ไม่ตอ้งการ รวม 

60-70 

 

72 

(61.0) 

46 

(39.0) 

118 

(100.0) 
71-80 189 

(61.4) 

119 

(38.6) 

308 

(100.0) 
81-90 45 

(65.2) 

24 

(34.8) 

69 

(100.0) 
90 ปีข้ึนไป 6 

(37.5) 

10 

(62.5) 

16 

(100.0) 

รวม 312 

(61.1) 

199 

(38.9) 

511 

(100.0) 

  ค่า Chi-Square =0.220 

 
จากตารางท่ี 5.27 การทดสอบดว้ยสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั α = 0.05 ค่า Chi-

Square = 0.220 ซ่ึงมากกวา่ α 0.05 สรุปไดว้า่ อายขุยั ไม่มีผลต่อการตอ้งการความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบั
การวางแผนทางการเงิน ทุกระดับของอายุขยั ตอ้งการความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางแผนทาง
การเงินยามเกษียณอาย ุรวมจ านวนทั้งส้ิน 312 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 61.1 
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5.3 ผลการทดสอบสมมติฐานที ่3  
 
ความสัมพนัธ์ของระยะเวลาท างานก่อนเกษียณอายุ ท่ีมีต่อการรับรู้ ความรู้ และความ

เขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณอาย ุผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่  
1. ระยะเวลาท างานก่อนเกษียณอายุ มีความเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมตวัดา้นการเงินหลงั

เกษียณอายแุละการตอ้งการความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอาย ุ
2. ระยะเวลาท างานก่อนเกษียณอายุ ไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัความรู้เก่ียวกบัการวางแผน

ทางการเงิน 
การทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ความสัมพนัธ์ของระยะเวลาท างานก่อนเกษียณอายุ ท่ีมีต่อ

การรับรู้ ความรู้ และความเขา้ใจ เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณอายุ (ดงัแสดงตาราง
ท่ี 5.28 – ตารางท่ี 5.30) 
 
ตารางที่ 5.28 การทดสอบความสัมพันธ์ของระยะเวลาท างานก่อนเกษียณอายุ ที่มีต่อการเตรียมตัว
ด้านการเงินเมื่อเกษียณอายุ 
 

   การเตรียมตวั 
 ระยะเวลาท างาน(ปี) 

เตรียมตวั ไม่เตรียมตวั รวม 

ต ่ากวา่ 5 
 

54 
(76.5) 

26 
(32.5) 

80 
(100.0) 

5-15 116 
(72.5) 

44 
(27.5) 

160 
(100.0) 

16-30 160 
(65.0) 

86 
(35.0) 

246 
(100.0) 

30 ปีข้ึนไป 7 
(38.9) 

11 
(61.1) 

18 
(100.0) 

รวม 337 
(66.9) 

167 
(33.1) 

504 
(100.0) 

  ค่าChi-Square =0.029 

 

DPU



 

138 

จากตารางท่ี 5.28 การทดสอบดว้ยสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั α = 0.05 ค่า Chi-
Square = 0.029 ซ่ึงนอ้ยกวา่ α 0.05 สรุปไดว้า่ระยะเวลาท างานก่อนเกษียณอายุมีผลต่อการเตรียม
ตวัดา้นการเงินเม่ือเกษียณอาย ุ
 
ตารางที ่5.29 การทดสอบความสัมพนัธ์ของระยะเวลาท างานก่อนเกษียณอายุ ที่มีต่อความรู้เกี่ยวกับ
การวางแผนทางการเงิน 

 
   ความรู้ 

 ระยะเวลาท างาน(ปี) 

มีความรู้ ไม่มีความรู้ รวม 

ต ่ากวา่ 5 

 

68 

(81.9) 

15 

(18.1) 

83 

(100.0) 
5-15 135 

(80.4) 

33 

(19.6) 

168 

(100.0) 
16-30 201 

(77.9) 

57 

(22.1) 

258 

(100.0) 
30 ปีข้ึนไป 13 

(68.4) 

6 

(31.6) 

19 

(100.0) 

รวม 417 

(79.0) 

111 

(21.0) 

528 

(100.0) 

  ค่า Chi-Square=0.556 

 
จากตารางท่ี 5.29 การทดสอบดว้ยสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั α = 0.05 ค่า Chi-

Square = 0.556 ซ่ึงมากว่า α 0.05 สรุปไดว้า่ระยะเวลาท างานก่อนเกษียณอายุไม่มีผลต่อความรู้
เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน โดยทุกระยะเวลาท างานก่อนเกษียณอายุ มีความรู้เก่ียวกบัการ
วางแผนทางการเงิน รวมจ านวนทั้งส้ิน 417 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 79.0 
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ตารางที่ 5.30 การทดสอบความสัมพันธ์ของระยะเวลาท างานก่อนเกษียณอายุที่มีต่อการต้องการ
ความรู้เพิม่เติมเกีย่วกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอายุ 

 
   ความรู้เพิ่มเติม 

  ระยะเวลาท างาน(ปี) 

ตอ้งการ ไม่ตอ้งการ รวม 

ต ่ากวา่ 5 

 

43 

(55.8) 

34 

(44.2) 

77 

(100.0) 
5-15 93 

(56.0) 

73 

(44.0) 

166 

(100.0) 
16-30 170 

(67.7) 

81 

(32.3) 

251 

(100.0) 
30 ปีข้ึนไป 8 

(44.4) 

10 

(55.6) 

18 

(100.0) 

รวม 314 

(61.3) 

198 

(38.7) 

512 

(100.0) 

  ค่า Chi -Square=0.024 

 
จากตารางท่ี 5.30 การทดสอบดว้ยสถิติ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั α = 0.05 ค่า Chi-

Square = 0.024 ซ่ึงนอ้ยกวา่ α 0.05 สรุปไดว้า่ ระยะเวลาท างานก่อนเกษียณอายุมีผลต่อการตอ้งการ
ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอาย ุ
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ส่วนที่ 6 รูปแบบการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมกับครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครก่อนวัย
เกษียณอายุ 
 
ผลการวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมานและการทดสอบสมมติฐาน 

ตามวิธีการทางสถิติเชิงอนุมานในบทท่ี 3 ระเบียบวิธีวิจยั ก าหนดการทดสอบ
สมมติฐานใชก้ารวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple regression analysis) เพื่อวดัความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ 3 กลุ่ม คือ คุณลกัษณะ
ส่วนบุคคล รูปแบบการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณ และความพร้อมในการเตรียมตวั
เพื่อวยัเกษียณของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร กบัตวัแปรตามการวางแผนเพื่อวยัเกษียณ
ของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร โดยตั้งสมมุติฐานเป็น 3 ประการตามท่ีก าหนดในบทท่ี 2
หนา้ 42 คือ 

สมมุติฐานท่ี 1 : คุณลกัษณะส่วนบุคคลของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครส่งผล
กระทบต่อการวางแผนเพื่อวยัเกษียณของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครหรือไม่ 

ตัวแปรอิสระคุณลักษณะส่วนบุคคลของครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ประกอบดว้ยตวัแปรอิสระยอ่ย 6 ตวั ไดแ้ก่ เพศ การศึกษา อายุงาน ระดบัต าแหน่งงาน สถานภาพ
ทางครอบครัว และขนาดของครอบครัว โดยก าหนดให้อายุของผูต้อบแบบสอบถามเป็นตวัแปร
ควบคุม ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ด้วยวิธีของเพียร์สัน (Pearson correlation 
coefficients) ในตารางท่ี 5.31 การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
คุณลกัษณะส่วนบุคคลของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร ตวัแปรควบคุม และผลของการ
วางแผนเพื่อวยัเกษียณของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร พบวา่ ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ
เท่ากบั 0.05 ตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัโดยมีค่าความสัมพนัธ์ระหวา่ง -0.003 - 0.769 แต่ไม่พบวา่มี
ตวัแปรใดมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สูงเกิน 0.80 ท่ีจะท าให้เกิดภาวะท่ีเรียกวา่ Multicollinearity 
และตวัแปรอิสระทุกตวัมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม จึงเป็นไปตามเง่ือนไขของการวิเคราะห์การ
ถดถอย (Anderson, Sweeney & Williams, 2011)  
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ตารางที ่5.31 การวเิคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอสิระคุณลกัษณะส่วนบุคคลของ

ครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตัวแปรควบคุม และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณของครู

โรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร 

    SAVEM SEX AGE D1 D2 D3 D4 D5 

SAVEM Pearson Correlation 1 .095(*) .300(**) -.091(*) .263(**) .155(**) .052 .023 
  Sig. (1-tailed) . .014 .000 .018 .000 .000 .117 .302 
  N 533 533 533 533 533 533 533 533 
SEX Pearson Correlation .095(*) 1 -.023 .005 .008 -.065 -.065 .064 
  Sig. (1-tailed) .014 . .301 .451 .430 .067 .066 .069 
  N 533 533 533 533 533 533 533 533 
AGE Pearson Correlation .300(**) -.023 1 -.170(**) .769(**) .499(**) .359(**) .042 
  Sig. (1-tailed) .000 .301 . .000 .000 .000 .000 .165 
  N 533 533 533 533 533 533 533 533 
D1 Pearson Correlation -.091(*) .005 -.170(**) 1 -.056 -.027 -.146(**) -.005 
  Sig. (1-tailed) .018 .451 .000 . .100 .271 .000 .454 
  N 533 533 533 533 533 533 533 533 
D2 Pearson Correlation .263(**) .008 .869(**) -.056 1 .529(**) .332(**) .053 
  Sig. (1-tailed) .000 .430 .000 .100 . .000 .000 .112 
  N 533 533 533 533 533 533 533 533 
D3 Pearson Correlation .155(**) -.065 .499(**) -.027 .529(**) 1 .136(**) .083(*) 
  Sig. (1-tailed) .000 .067 .000 .271 .000 . .001 .028 
  N 533 533 533 533 533 533 533 533 
D4 Pearson Correlation .052 -.065 .359(**) -.146(**) .332(**) .136(**) 1 -.003 
  Sig. (1-tailed) .117 .066 .000 .000 .000 .001 . .472 
  N 533 533 533 533 533 533 533 533 

D5 Pearson Correlation .023 .064 .042 -.005 .053 .083(*) -.003 1 
  Sig. (1-tailed) .302 .069 .165 .454 .112 .028 .472 . 
  N 533 533 533 533 533 533 533 533 

 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). **  Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

สมการในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple  regression analysis) ตาม
สมมุติฐานท่ี 1 เป็นดงัน้ี 

 
SAVEM = b0 + b1(SEX) + b2(AGE) + b3(D1) + b4(D2) + b5(D3) + b6(D4) + b7(D5) + E 

 

 

DPU



 

142 

ความหมายของสัญลกัษณ์ :      

SAVEM  =  ความเพียงพอของการวางแผนเพื่อวยัเกษียณ 
SEX   =  เพศ 
AGE  =  อาย ุ
D1    =  ระดบัการศึกษา     
D2   =  อายงุาน     
D3   =   ต าแหน่งงาน    
D4   =   สถานภาพสมรส    
D5   =   ขนาดครอบครัว 
ค่า b 0…..7   =   ค่าสัมประสิทธ์ิ 
E    =  ค่าความผดิพลาด 

 
ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ 

คุณลกัษณะส่วนบุคคลของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร กบัการวางแผนเพื่อวยัเกษียณของ
ครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร เป็นไปตามตารางท่ี 5.32 แสดงขา้งล่างน้ี 
 
ตารางที่ 5.32 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 
คุณลกัษณะส่วนบุคคลของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร กบัการวางแผนเพื่อวัยเกษียณของ
ครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร 
 
Model Summary(b) 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .325(a) .106 .094 307624.018 

a  Predictors: (Constant), D5, D4, SEX, D1, D3, AGE, D2 

b  Dependent Variable: SAVEM 
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ANOVA(b) 

Model   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5886828314797.25 7 840975473542.46 8.887 .000(a) 

  Residual 49682081538606.90 525 94632536264.01     

  Total 55568909853404.20 532       

a  Predictors: (Constant), D5, D4, SEX, D1, D3, AGE, D2 
b  Dependent Variable: SAVEM 
 

Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

    B Std. Error Beta     Tolerance VIF 

1 (Constant) -342796.22 114501.41   -2.994 .003     

  SEX 79660.41 33700.94 .098 2.364 .009 .981 1.019 

  AGE 9834.52 2886.93 .298 3.407 .000 .223 4.486 

  D1 -37612.98 32777.82 -.049 -1.148 .126 .926 1.080 

  D2 4532.19 25340.25 .016 .179 .429 .222 4.502 

  D3 5228.43 23164.03 .011 .226 .411 .702 1.424 

  D4 -34170.69 24288.31 -.063 -1.407 .080 .853 1.173 

  D5 811.72 23055.03 .001 .035 .972 .988 1.012 

a  Dependent Variable: SAVEM 
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จากตารางท่ี 5.32 แสดงว่าผลของการวางแผนเพื่อวยัเกษียณของครูโรงเรียนในสังกดั
กรุงเทพมหานคร ข้ึนอยู่กบัคุณลกัษณะส่วนบุคคลของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครดา้น 
เพศ อาย ุและสถานภาพสมรส อยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.10 ค่า R Square 
เท่ากับ .106 โดยอายุและเพศมีความสัมพนัธ์ในทางบวกต่อการวางแผนเพื่อวยัเกษียณ ส่วน
สถานภาพสมรสมีความสัมพนัธ์ทางลบต่อการวางแผนเพื่อวยัเกษียณของครูโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

นอกจากน้ีในการตรวจสอบความสัมพนัธ์พหุเชิงเส้นท่ีอยู่ในโมเดล จากการทดสอบ 
Collinearity ดว้ยค่า Tolerance และ Variance Inflation Factor (VIF) พบวา่ ค่า Tolerance ไม่เขา้ใกล ้
0 ค่าอยูร่ะหวา่ง 0.222 – 0.988 และ ค่าVIF ต ่ากวา่ 10 โดยมีค่าอยูร่ะหวา่ง 1.012 – 4.502 แสดงวา่ตวั
แปรอิสระในสมการตามรูปแบบท่ีก าหนดไม่มีปัญหาเชิงสหสัมพนัธ์ เช่นเดียวกบัค่าท่ีไดจ้ากการ
วิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ดว้ยวิธีของเพียร์สัน สรุปไดว้า่ตวัแปรอิสระในสมการเหมาะสม
ในการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ 

สมมุติฐานท่ี 2 : รูปแบบการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณของครูโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อการวางแผนเพื่อวยัเกษียณของครูโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครอยา่งไร 

ตวัแปรอิสระรูปแบบการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณของครูโรงเรียนใน
สังกดักรุงเทพมหานครประกอบดว้ยตวัแปรยอ่ย 8 ตวัแปร ไดแ้ก่ การลงทุนในเงินฝาก หุ้นทุน หุ้น
สหกรณ์ กองทุนรวม พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ การท าประกัน และการลงทุนแบบอ่ืนๆ เช่น
อสังหาริมทรัพย ์ทองค า เป็นตน้ โดยให้อายุของผูต้อบแบบสอบถามเป็นตวัแปรควบคุม พบว่าผล
การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ด้วยวิธีของเพียร์สัน (Pearson correlation coefficients)         
ในตารางท่ี 5.33 การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระรูปแบบการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร ตวัแปรควบคุม และผล
ของการวางแผนเพื่อวยัเกษียณของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร พบว่า ณ ระดบันยัส าคญั
ทางสถิติเท่ากบั 0.05 ตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัโดยมีค่าความสัมพนัธ์ระหวา่ง -0.012 - 0.533 แต่ไม่
พบว่ามีตัวแปรใดมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สูงเกิน 0.80 ท่ีจะท าให้ เ กิดภาวะท่ีเ รียกว่า 
Multicollinearity และตวัแปรอิสระทุกตวัมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม จึงเป็นไปตามเง่ือนไขของ
การวเิคราะห์การถดถอย (Anderson, Sweeney & Williams, 2011)  
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ตารางที่ 5.33 การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระรูปแบบการวางแผน

การเงินส่วนบุคคลเพือ่วยัเกษียณของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร ตัวแปรควบคุม และการ

วางแผนเพือ่วยัเกษียณของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร  

    SAVEM D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 AGE 

SAVEM Pearson Correlation 1 -.068 -.024 -.019 .011 -.012 -.019 -.048 -.019 .300(**) 

  Sig. (1-tailed) . .060 .289 .329 .404 .388 .331 .133 .329 .000 

  N 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 

D6 Pearson Correlation -.068 1 .100(*) .530(**) .117(**) .117(**) .081(*) .381(**) .103(**) .025 

  Sig. (1-tailed) .060 . .011 .000 .003 .003 .030 .000 .009 .279 

  N 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 

D7 Pearson Correlation -.024 .100(*) 1 -.008 .154(**) .001 .036 .063 -.013 .072(*) 

  Sig. (1-tailed) .289 .011 . .426 .000 .493 .203 .072 .383 .030 

  N 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 

D8 Pearson Correlation -.019 .530(**) -.008 1 .079(*) .105(**) .078(*) .318(**) .075(*) .076(*) 

  Sig. (1-tailed) .329 .000 .426 . .034 .007 .035 .000 .041 .013 

  N 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 

D9 Pearson Correlation .011 .117(**) .154(**) .079(*) 1 .028 .025 .073(*) .034 .075(*) 

  Sig. (1-tailed) .404 .003 .000 .034 . .256 .281 .045 .215 .041 

  N 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 

D10 Pearson Correlation -.012 .117(**) .001 .105(**) .028 1 .086(*) .037 .001 -.049 

  Sig. (1-tailed) .388 .003 .493 .007 .256 . .024 .196 .489 .127 

  N 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 

D11 Pearson Correlation -.019 .081(*) .036 .078(*) .025 .086(*) 1 .073(*) -.012 -.014 

  Sig. (1-tailed) .331 .030 .203 .035 .281 .024 . .047 .395 .375 

  N 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 

D12 Pearson Correlation -.048 .381(**) .063 .318(**) .073(*) .037 .073(*) 1 .095(*) .000 

  Sig. (1-tailed) .133 .000 .072 .000 .045 .196 .047 . .015 .496 

  N 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 

D13 Pearson Correlation -.019 .103(**) -.013 .075(*) .034 .001 -.012 .095(*) 1 .021 

  Sig. (1-tailed) .329 .009 .383 .041 .215 .489 .395 .015 . .318 

  N 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 

AGE Pearson Correlation .300(**) .025 .082(*) .096(*) .075(*) -.049 -.014 .000 .021 1 

  Sig. (1-tailed) .000 .279 .030 .013 .041 .127 .375 .496 .318 . 

  N 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). **  Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
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สมการในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple  regression analysis) ตาม
สมมุติฐานท่ี 2 เป็นดงัน้ี 

 
SAVEM = b0+b1(AGE)+b2(D6)+b3(D7)+b4(D8)+b5(D9)+b6(D10)+b7(D11)+b8(D12)+b9(D13)+ E 

ความหมายของสัญลกัษณ์ :      
SAVEM  =  ความเพียงพอของการวางแผนเพื่อวยัเกษียณ 
AGE   =  อาย ุ
D6    =  การลงทุนในเงินฝาก     
D7   =  การลงทุนในหุน้ทุน     
D8   =   การลงทุนในหุน้สหกรณ์    
D9   =   การลงทุนในกองทุนรวม    
D10  =   การลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล 
D11  =  การลงทุนในหุน้กู ้
D12 =  การลงทุนในการท าประกนั 
D13  =  การลงทุนในสินทรัพยอ่ื์นๆ 
ค่า b 0…..9   =   ค่าสัมประสิทธ์ิ 
E    =  ค่าความผดิพลาด 

 
ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ

รูปแบบการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร กบั
การวางแผนเพื่อวยัเกษียณของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร แสดงไวด้งัตารางท่ี 5.34  
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ตารางที่ 5.34 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ

รูปแบบการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณของครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กับ

การวางแผนเพือ่วยัเกษียณของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร 

Model Summary(b) 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .314(a) .099 .083 309456.49 

a  Predictors: (Constant), D13, D10, D7, D11, AGE, D12, D9, D8, D6 

b  Dependent Variable: SAVEM 

ANOVA(b) 

Model   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5484693538836.89 9 609410393204.09 6.364 .000(a) 

  Residual 50084216314567.30 523 95763319913.13     

  Total 55568909853404.20 532       

a  Predictors: (Constant), D13, D10, D7, D11, AGE, D12, D9, D8, D6 

b  Dependent Variable: SAVEM 
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Coefficients(a) 

Model   Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

    B Std. Error Beta     Tolerance VIF 

1 (Constant) -318516.56 63324.34   -5.030 .000     
  AGE 10149.46 1389.37 .307 7.305 .000 .974 1.027 
  D6 -36995.56 33636.84 -.057 -1.100 .136 .652 1.534 
  D7 -62700.29 61898.01 -.043 -1.013 .156 .955 1.047 
  D8 -8492.18 32943.02 -.013 -.258 .399 .688 1.454 
  D9 6202.27 75739.45 .003 .082 .468 .960 1.042 
  D10 4290.02 14884.58 .012 .288 . 387 .974 1.027 
  D11 -5251.56 29144.95 -.008 -.180 .429 .983 1.018 
  D12 -13422.57 33149.14 -.018 -.405 .343 .829 1.206 
  D13 -23175.92 54566.25 -.018 -.425 .336 .984 1.017 

a  Dependent Variable: SAVEM 

จากตารางท่ี  5.34 แสดงว่าการวางแผนเพื่อว ัยเกษียณของครูโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครข้ึนอยูก่บัรูปแบบการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณของครูโรงเรียนใน
สังกดักรุงเทพมหานครในทางบวกเฉพาะดา้นการลงทุนในกองทุนรวมและพนัธบตัรรัฐบาล ส่วน
การลงทุนดา้น เงินฝาก หุ้นทุน หุ้นสหกรณ์ การประกนั และการลงทุนอ่ืนมีผลในทางลบ แต่ไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.10 ค่า R Square เท่ากบั .099 อยา่งไรก็ตามอาจกล่าวไดว้า่ ในบรรดา
การลงทุนในรูปแบบต่างๆท่ีผู ้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลมา การลงทุนในกองทุนรวมและ
พนัธบตัรรัฐบาลน่าจะเป็นรูปแบบการลงทุนท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการวางแผนเพื่อวยัเกษียณมากกวา่ 
แมจ้ะไม่มีนยัส าคญัเชิงสถิติก็ตาม  

นอกจากน้ีในการตรวจสอบความสัมพนัธ์พหุเชิงเส้นท่ีอยู่ในโมเดล จากการทดสอบ 
Collinearity ดว้ยค่า Tolerance และ Variance Inflation Factor (VIF) พบวา่ ค่า Tolerance ไม่เขา้ใกล ้
0 ค่าอยูร่ะหวา่ง 0.688 – 0.984 และ ค่าVIF ต ่ากวา่ 10 โดยมีค่าอยูร่ะหวา่ง 1.017 – 1.534 แสดงวา่ตวั
แปรอิสระในสมการตามรูปแบบท่ีก าหนดไม่มีปัญหาเชิงสหสัมพนัธ์ เช่นเดียวกบัค่าท่ีไดจ้ากการ
วิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ดว้ยวิธีของเพียร์สัน สรุปไดว้า่ตวัแปรอิสระในสมการเหมาะสม
ในการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ 
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สมมุติฐานท่ี 3 : ความพร้อมในการเตรียมตวัเพื่อวยัเกษียณของครูโรงเรียนในสังกดั
กรุง เทพมหานครส่งผลกระทบต่อการวางแผนเพื่อว ัย เกษียณของครูโรงเ รียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครอยา่งไร 

ตวัแปรอิสระความพร้อมในการเตรียมตัวเพื่อวยัเกษียณของครูโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครประกอบดว้ยตวัแปรย่อย 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ การมีความรู้ในการวางแผนเพื่อวยั
เกษียณ การเตรียมตวัวางแผนเพื่อวยัเกษียณ การมีรายไดเ้พียงพอในการวางแผนเพื่อวยัเกษียณ และ
ความตอ้งการความรู้เพิ่มเติมในการวางแผนเพื่อวยัเกษียณ โดยให้อายุของผูต้อบแบบสอบถามเป็น
ตัวแปรควบคุม พบว่าผลการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ด้วยวิธีของเพียร์สัน (Pearson 
correlation coefficients) ในตารางท่ี 5.35 การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร
อิสระความพร้อมในการเตรียมตวัเพื่อวยัเกษียณของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร ตวัแปร
ควบคุม และการวางแผนเพื่อวยัเกษียณของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร พบว่า ณ ระดบั
นยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 ตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัโดยมีค่าความสัมพนัธ์ระหว่าง -0.003 - 
0.300 แต่ไม่พบวา่มีตวัแปรใดมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สูงเกิน 0.80 ท่ีจะท าใหเ้กิดภาวะท่ีเรียกวา่ 
Multicollinearity และตวัแปรอิสระทุกตวัมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม จึงเป็นไปตามเง่ือนไขของ
การวเิคราะห์การถดถอย (Anderson, Sweeney & Williams, 2011)  
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ตารางที ่5.35  การวเิคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระความพร้อมในการเตรียม

ตัวเพือ่วยัเกษียณของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร ตัวแปรควบคุม และการวางแผนเพื่อวัย

เกษียณของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร  

    SAVEM AGE D14 D15 D16 D17 

SAVEM Pearson Correlation 1 .300(**) -.003 .036 -.032 .090(*) 
  Sig. (1-tailed) . .000 .471 .204 .233 .019 
  N 533 533 533 533 533 533 
AGE Pearson Correlation .300(**) 1 .097(*) .111(**) .105(**) -.048 
  Sig. (1-tailed) .000 . .013 .005 .007 .134 
  N 533 533 533 533 533 533 
D14 Pearson Correlation -.003 .097(*) 1 .196(**) .108(**) .045 
  Sig. (1-tailed) .471 .013 . .000 .006 .151 
  N 533 533 533 533 533 533 
D15 Pearson Correlation .036 .111(**) .196(**) 1 .100(*) .107(**) 
  Sig. (1-tailed) .204 .005 .000 . .010 .007 
  N 533 533 533 533 533 533 
D16 Pearson Correlation -.032 .105(**) .108(**) .100(*) 1 -.048 
  Sig. (1-tailed) .233 .007 .006 .010 . .135 
  N 533 533 533 533 533 533 
D17 Pearson Correlation .090(*) -.048 .045 .107(**) -.048 1 
  Sig. (1-tailed) .019 .134 .151 .007 .135 . 
  N 533 533 533 533 533 533 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). **  Correlation is significant at the 0.01 level (1-

tailed). 
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สมการในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple  regression analysis) ตาม
สมมุติฐานท่ี 3 เป็นดงัน้ี 

 
SAVEM = b0 + b1(AGE) + b2(D14) + b3(D15) + b4(D16) + b5(D17) + E 
 

ความหมายของสัญลกัษณ์ :      
SAVEM  =   ความเพียงพอของการวางแผนเพื่อวยัเกษียณ 
AGE       =   อาย ุ
D14     =    การมีความรู้ในการวางแผน เพื่อวยัเกษียณ 
D15     =    การเตรียมตวัวางแผนเพื่อวยัเกษียณ 
D16      =    การมีรายไดเ้พียงพอในการวางแผนเพื่อวยัเกษียณ 
D17     =    ความตอ้งการความรู้เพิ่มเติมในการวางแผนเพื่อเกษียณ 
ค่า b 0…..5   =   ค่าสัมประสิทธ์ิ 
E    =   ค่าความผดิพลาด 
 

พบว่าจากตารางท่ี 5.36การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระ ความพร้อมในการเตรียมตัวเพื่อวยัเกษียณของครูโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร กบัการวางแผนเพื่อวยัเกษียณของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร เป็นไป
ตามตารางท่ี 5.36 แสดงขา้งล่างน้ี 
 
ตารางที่ 5. 36 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 
ความพร้อมในการเตรียมตัวเพื่อวัยเกษียณของครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กับการ
วางแผนเพือ่วยัเกษียณของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร 
 
Model Summary(b) 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .325(a) .106 .097 307062.612 

a  Predictors: (Constant), D17, D14, AGE, D16, D15 
b  Dependent Variable: SAVEM 
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ANOVA(b) 
 

Mode
l   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 5879424800450.49 5 1175884960090.09 12.47 .000(a) 
  Residual 49689485052953.70 527 94287447918.31     
  Total 55568909853404.20 532       

a  Predictors: (Constant), D17, D14, AGE, D16, D15 
b  Dependent Variable: SAVEM 
 
Coefficients(a) 
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

    B Std. Error Beta     Tolerance VIF 

1 (Constant) -333344.61 71227.59   -4.680 .000     
  AGE 10383.36 1380.88 .314 7.519 .000 .971 1.030 
  D14 -24476.63 31891.90 -.032 -.767 .221 .948 1.055 
  D15 1213.95 28501.90 .002 .043 .483 .937 1.068 
  D16 -54301.98 40207.77 -.056 -1.351 .089 .971 1.030 
  D17 62885.67 25156.78 .104 2.500 .006 .981 1.019 

a  Dependent Variable: SAVEM 
 

แสดงว่าผลของการวางแผนเพื่อวยัเกษียณของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร 
ข้ึนอยูก่บัความพร้อมในการเตรียมตวัเพื่อวยัเกษียณของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร การมี
รายไดอ้ย่างเพียงพอหรือไม่และความตอ้งการความรู้ดา้นการวางแผนเพื่อวยัเกษียณเพิ่ม อย่างมี
นยัส าคญั ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 ค่า R Square เท่ากบั .106 กล่าวไดว้า่ความสัมพนัธ์
ในทางบวกของความต้องการความรู้ด้านการวางแผนเพื่อวยัเกษียณย่อมส่งผลทางบวกต่อการ
วางแผนเพื่อวยัเกษียณ ส่วนการมีรายไดอ้ย่างเพียงพอมีความสัมพนัธ์ทางลบต่อความเพียงพอของ
การวางแผนเพื่อวยัเกษียณแปลไดว้า่หากรายไดไ้ม่พอเพียงจะกระทบต่อการวางแผนเพื่อวยัเกษียณ
ของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครท าใหไ้ม่มีอิสรภาพทางการเงินได ้
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นอกจากน้ีในการตรวจสอบความสัมพนัธ์พหุเชิงเส้นท่ีอยู่ในโมเดล จากการทดสอบ 
Collinearity ดว้ยค่า Tolerance และ Variance Inflation Factor (VIF) พบวา่ ค่า Tolerance ไม่เขา้ใกล ้
0 ค่าอยูร่ะหวา่ง 0.937 – 0.981 และ ค่าVIF ต ่ากวา่ 10 โดยมีค่าอยูร่ะหวา่ง 1.019 – 1.068 แสดงวา่ตวั
แปรอิสระในสมการตามรูปแบบท่ีก าหนดไม่มีปัญหาเชิงสหสัมพนัธ์ เช่นเดียวกบัค่าท่ีไดจ้ากการ
วิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ดว้ยวิธีของเพียร์สัน สรุปไดว้า่ตวัแปรอิสระในสมการเหมาะสม
ในการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ 
 

สรุป 

 
1.  ความสัมพนัธ์ของคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีต่อการรับรู้ ความรู้ และความเขา้ใจ

เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณอายุ อายุงาน ระยะเวลาท างานก่อนเกษียณ มีความ
เก่ียวขอ้งกบัการเตรียมตวัดา้นการเงินภายหลงัเกษียณอายุ  และระยะเวลาท างานก่อนเกษียณอาย ุ    
มีความตอ้งการความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน  ส่วนคุณลกัษณะด้านอ่ืนๆ ไม่มี
ความเก่ียวขอ้งต่อการเตรียมตวัดา้นการเงินภายหลงัเกษียณอายุ และความตอ้งการความรู้เพิ่มเติม
เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน 

2.   จากสมมุติฐาน 3 ขอ้ ท่ีก าหนด รูปแบบการวิจยัการวางแผนทางการเงินส าหรับครู
โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  ตามภาพท่ี 2.4  รูปแบบการวจิยั (Research Model) ในบทท่ี 2 หนา้ 
42 พบว่า  รูปแบบการวางแผนทางการเงินส าหรับครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครข้ึนอยู่กบั         
1) คุณลกัษณะส่วนบุคคลของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครไดแ้ก่  เพศ อายุ และสถานภาพ
สมรส อยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 2) รูปแบบการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อ 
วยัเกษียณของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครในทางบวกไดแ้ก่  การลงทุนในกองทุนรวม 
และพนัธบตัรรัฐบาล ส่วนการลงทุนดา้นเงินฝากธนาคาร หุ้นทุน หุ้นสหกรณ์ การประกนั และการ
ลงทุนอ่ืนมีผลในทางลบ แต่ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ 3) ความพร้อมในการเตรียมตวัเพื่อวยัเกษียณ
ของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร การมีรายไดเ้พียงพอในการวางแผนเพื่อวยัเกษียณและ
การมีความรู้การวางแผนเพื่อวยัเกษียณเพิ่ม อยา่งมีนยัส าคญั 
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บทที ่6 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
จากวตัถุประสงคข์องการวิจยั เร่ือง “ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอาย ุ

ของครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร” ท่ีก าหนดวา่ 
1. ศึกษาความรู้ความเข้าใจและการรับรู้ท่ีมีต่อการวางแผนทางการเงินเม่ือยาม

เกษียณอายขุองครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 
2. ส ารวจปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนทางการเงินเม่ือยามเกษียณอายุของครูโรงเรียน

สังกดักรุงเทพมหานคร รวมทั้งเรียงล าดบัความส าคญัของปัจจยั 
3. ค้นหารูปแบบการวางแผนทางการเ งินที เหมาะสมกับครูโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครก่อนวยัเกษียณอาย ุ
การวิจยัดงักล่าวไดเ้ก็บแบบสอบถามจากครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร จ านวน 

534 โรงเรียน เก็บขอ้มูลช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2553 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2554 โดยมีขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่งรวม 534 ตวัอยา่งจากตวัอยา่งท่ีตอ้งสุ่มทั้งหมด 534 ตวัอยา่งคิดเป็นอตัราร้อยละ 100 มี
ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 533 ตวัอยา่ง คิดเป็นอตัราร้อยละ 99.99 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

 
สรุปผลทีไ่ด้จากงานวจัิยแบ่งออกเป็น  6 ส่วน ดงัน้ี 
 

ส่วนท่ี 1  คุณลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
ส่วนท่ี 2  การรับรู้ ความรู้ และความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน 
ส่วนท่ี 3  ส ารวจปัจจยัท่ีส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินเม่ือยามเกษียณอาย ุ
ส่วนท่ี 4  รายรับ รายจ่าย สินทรัพย ์หน้ีสิน การออม และการลงทุนของกลุ่มตวัอยา่ง 
ส่วนท่ี 5  การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอาย ุ
ส่วนท่ี 6  รูปแบบการวางแผนทางการเงินอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติของครูโรงเรียน

สังกดักรุงเทพมหานครก่อนวยัเกษียณอาย ุ
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ส่วนที ่1 คุณลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 
จากกลุ่มตวัอย่าง เป็นเพศหญิง คิดเป็นอตัราร้อยละ 80.0  เพศชายอตัราร้อยละ 19.9 

ส่วนใหญ่อายุระหวา่ง 46 – 55 ปี อตัราร้อยละ 30.1 การศึกษาส่วนใหญ่ระดบัปริญญาตรี อตัราร้อย
ละ 78.3 มีอายกุารท างาน 6 – 15 ปี อตัราร้อยละ 32.0 เป็นส่วนใหญ่ 

 
ระดบัต าแหน่งงาน เป็นครูช านาญการ (ค.ศ.2) คิดเป็นอตัราร้อยละ 48.8 รองลงมาเป็น

ครูปฏิบติัการ (ค.ศ.1) อตัราร้อยละ 35.0 สถานภาพของครอบครัว ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส 
อตัราร้อยละ 57.5 ขนาดของครอบครัว มี 3 – 5 คน อตัราร้อยละ 60.5 คู่สมรส ส่วนใหญ่มีอาชีพรับ
ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ อตัราร้อยละ 39.0 

 
ส่วนที ่2 การรับรู้ ความรู้ และความเข้าใจเกีย่วกบัการวางแผนทางการเงิน 

 
กลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่ คิดวา่จะท างานหลงัการเกษียณอายุ คิดเป็นอตัราร้อยละ 61.8 มี

การเตรียมตวัดา้นการเงินหลงัการเกษียณอายุ อตัราร้อยละ 63.1 ผูมี้ช่วงอายุ 46  -55 ปี มีการเตรียม
ตวัด้านการเงินหลงัการเกษียณอายุมากท่ีสุด อตัราร้อยละ 73.3  กลุ่มตวัอย่างมีการศึกษาระดับ
ปริญญาโท มีการเตรียมตวัดา้นการเงินหลงัเกษียณอายุมากท่ีสุด อตัราร้อยละ 69.5 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
อายุงาน 6 – 15 ปี และ 25 ปีข้ึนไป     มีการเตรียมตวัดา้นการเงินหลงัเกษียณอายุมากท่ีสุด คิดเป็น
อตัราร้อยละ 70.4 และ 70.2 ตามล าดบั โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นครูช านาญการ (ค.ศ.2) มีการเตรียมตวั
ด้านการเงินหลักเกษียณอายุมากท่ีสุด อตัราร้อยละ69.6 กลุ่มตวัอย่างท่ีสมรสและมีขนาดของ
ครอบครัว 5 คนข้ึนไป มีการเตรียมตวัดา้นการเงินหลงัเกษียณอายุมากท่ีสุด อตัราร้อยละ 68.6 และ 
69.0 ตามล าดบั 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ อตัราร้อยละ 86.9 คิดว่าภายหลงัการเกษียณอายุ จะมีรายได้
เพียงพอกบัรายจ่ายท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน โดยกลุ่มตวัอย่างอายุมากกว่า 55 ปีข้ึนไป คาดว่ารายไดก้บั
รายจ่ายหลงัเกษียณอายุ จะพอเพียงมากท่ีสุด คิดเป็นอตัราร้อยละ 91.4 โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ 
คาดวา่ตอ้งมีรายไดต่้อเดือน เดือนละ 15,001 – 30,000 บาท ภายหลงัการเกษียณจะท าให้สามารถใช้
ชีวิตอยู่อย่างสบาย  ถา้รายไดไ้ม่พอเพียงกบัรายจ่าย กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คาดวา่จะแกปั้ญหาโดย
การหาวธีิลดค่าใชจ่้ายลงมา อตัราร้อยละ 54.8   กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีความรู้เก่ียวกบัการวางแผน
ทางการเงิน อตัราร้อยละ 78.1 โดยผูมี้อายุ 46 – 55 ปี มีความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินมาก
ท่ีสุด อตัราร้อยละ 73.3 และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโท มีความรู้เก่ียวกับการ
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วางแผนทางการเงินมากท่ีสุด อตัราร้อยละ 83.3 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต าแหน่งเป็นครูช านาญการ (ค.ศ.2) 
ส่วนใหญ่ มีความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน อตัราร้อยละ 81.3 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ท่ีมี
ขนาดครอบครัวมากกวา่ 5 คนข้ึนไป มีความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน อตัราร้อยละ 83.3 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ รับรู้ขอ้มูลข่าวสารเร่ืองการวางแผนทางการเงินจากโทรทศัน์
มากท่ีสุด คิดเป็นอตัราร้อยละ 25.8 และติดตามขอ้มูลข่าวสารทางดา้นการเงิน เศรษฐกิจ การเมือง 
การตลาด และการลงทุน สัปดาห์ละ 1 คร้ัง อตัราร้อยละ 32.2 ข่าวสารท่ีติดตามในรอบ 3 – 6 เดือน 
มากท่ีสุด คือ เร่ืองราคาทองค า คิดเป็นอตัราร้อยละ 28.2 และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรูปแบบการ
ออมเพื่อไวใ้ชจ่้ายยามเกษียณอายโุดยการฝากธนาคาร อตัราร้อยละ 38.1 

กลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่ตอ้งการความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินยาม
เกษียณอาย ุอตัราร้อยละ 58.4 โดยผูมี้อาย ุ35 – 45 ปี ตอ้งการมากท่ีสุด อตัราร้อยละ 70.0  

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีคาดวา่จะมีอายขุยั 71 – 80 ปี จะมีการเตรียมตวัดา้นการเงินเพื่อ
ยามเกษียณอายุ คิดเป็นอตัราร้อยละ 68.4 มีความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน อตัราร้อยละ 
80.8 แต่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ท่ีคาดว่าจะมีอายุขยั 81 – 90 ปี ตอ้งการความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการ
วางแผนทางการเงินยามเกษียณอาย ุอตัราร้อยละ 65.2 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีมีระยะเวลาท างานก่อนเกษียณอายุต ่ากวา่ 5 ปี มีความรู้เก่ียวกบั
การวางแผนทางการเงิน คิดเป็นอตัราร้อยละ 81.9 แต่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ท่ีมีระยะเวลาท างาน
ก่อนเกษียณอายุ 16 – 30 ปี ตอ้งการความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอาย ุ
อตัราร้อยละ 67.7  
 
ส่วนที ่3  ส ารวจปัจจัยทีส่่งผลต่อการวางแผนทางการเงินเมื่อยามเกษียณอายุ 

 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ คิดว่าถา้เก่ียวกบัคุณลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัท่ีส าคญัอนัดบั 1 

คือ สถานภาพของครอบครัว อนัดบั 2 คือ ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน อนัดบั 3 คือ อายงุาน 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ คิดวา่ถา้เก่ียวกบัประเภทของรายได ้ปัจจยัท่ีส าคญัอนัดบั 1 คือ 

รายไดป้ระจ า อนัดบั 2 คือ รายไดอ่ื้นๆ และอนัดบั 3 คือ รายไดพ้ิเศษ 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ คิดว่า ถา้เก่ียวกบัประเภทของค่าใช้จ่าย ปัจจยัท่ีส าคญัอนัดบั 1 

คือ ค่าใชจ่้ายประจ า อนัดบั 2 คือ ค่าใชจ่้ายช าระหน้ี และอนัดบั 3 คือ ค่าใชจ่้ายดูแลสุขภาพ 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ คิดว่าถ้าเก่ียวกบัประเภทภาระหน้ี ปัจจยัท่ีส าคญัอนัดบั 1 คือ 

เงินกู ้อนัดบั 2 คือ หน้ีจากบตัรเครดิต อนัดบั 3 คือ เงินผอ่นค่าสินคา้ 
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กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ คิดว่าถา้เก่ียวกบัประเภทของการออมและการลงทุน ปัจจยัท่ี
ส าคญั อนัดับ 1 คือ เงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ เล้ียงชีพข้าราชการ อนัดับ 2 คือ กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญ อนัดบั 3 คือหุน้สหกรณ์  

โดยถ้าเปรียบเทียบความส าคญัของปัจจยัทั้งหมดท่ีมีผลกระทบต่อการวางแผนทาง
การเงินเม่ือยามเกษียณอายุ 5 อนัดบัแรกได้แก่ รายได้ประจ า สถานภาพของครอบครัว ต าแหน่ง
หนา้ท่ีการงาน เงินบ าเหน็จบ านาญเล้ียงชีพขา้ราชการ และอายงุาน 

 
ส่วนที ่4  รายรับ รายจ่าย สินทรัพย์ หนีสิ้น การออม และการลงทุนของกลุ่มตัวอย่าง 

 
กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 447 คน มีเงินเดือนเฉล่ียเดือนละ 21,270 บาท กลุ่มตวัอย่าง 

จ านวน 279 คน มีเงินค่าวิชาชีพและอ่ืนๆ เฉล่ียเดือนละ 4,286 บาท กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 119 คน     
มีค่าสอนพิเศษเฉล่ียเดือนละ 4,961 บาท กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 164 คน มีรายไดด้อกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย
เดือนละ 992 บาท 

กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 125 คน มีเงินกูซ้ื้อบา้นเฉล่ียเดือนละ 11,026 บาท กลุ่มตวัอย่าง 
จ  านวน 88 คน มีเงินกูซ้ื้อรถยนตเ์ฉล่ียเดือนละ 4,339 บาท กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 93 คน มีเงินจ่ายค่า
บตัรเครดิตเฉล่ียเดือนละ 8,942 บาท 

กลุ่มตวัอย่าง มีภาระรายจ่ายรายปีเก่ียวกับประกัน ดังน้ี รายจ่ายค่าเบ้ียประกันชีวิต 
จ านวน 163 คน เฉล่ียปีละ 11,265 บาท รายจ่ายค่าเบ้ียประกนัรถยนต์ จ  านวน 78 คน เฉล่ียปีละ 
7,324 บาท 

กลุ่มตวัอยา่ง มีรายจ่ายท่ีเป็นค่าใช้จ่ายผนัแปรต่อเดือน ดงัน้ี รายจ่ายค่าอาหาร จ านวน 
330 คน เฉล่ียเดือนละ 4,506 บาท รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค จ านวน 271 คน เฉล่ียเดือนละ 2,129 
บาท รายจ่ายค่าส่ือสารโทรศพัท์มือถือ จ านวน 345 คน เฉล่ียเดือนละ 749 บาท ค่าใชจ่้ายเดินทาง   
ค่าน ้ามนัรถ จ านวน 185 คน เฉล่ียเดือนละ 2,581 บาท ค่าพกัผอ่นเดินทางท่องเท่ียว จ านวน 175 คน 
เฉล่ียเดือนละ 4,204 บาท ค่ารักษาพยาบาล จ านวน 109 คน เฉล่ียเดือนละ 1,806 บาท ค่าเส้ือผา้
เคร่ืองแต่งกาย จ านวน 265 คน เฉล่ียเดือนละ 7,749 บาท ค่าใช้จ่ายบุตร ค่าเทอมรายปี จ านวน       
78  คน เฉล่ียปีละ 27,183 บาท ให้ค่าใช้จ่ายรายเดือนแก่บุตร 151 คน เฉล่ียเดือนละ 5,103 บาท     
ใหพ้อ่แม่ของผูต้อบแบบสอบถามและคู่สมรส จ านวน 180 คน เฉล่ียเดือนละ 3,454 บาท 

กลุ่มตัวอย่าง มีค่าใช้จ่ายเพื่อการออมและการลงทุนต่อปี ดังน้ี ลงทุนหุ้นสหกรณ์ 
จ านวน 252 คน เฉล่ียปีละ 9,165 บาท มีเงินออม จ านวน 168 คน เฉล่ียปีละ 111,660 บาท 
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กลุ่มตวัอยา่ง มีสินทรัพยส์ภาพคล่อง ดงัน้ี มีเงินสด จ านวน 139 คน เฉล่ียคนละ 63,148 
บาท มีเงินฝากธนาคาร จ านวน 151 คน เฉล่ียคนละ 294,564 บาท มีเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย ์
จ านวน 176 คน เฉล่ียคนละ 102,104 บาท  กลุ่มตวัอยา่ง มีสินทรัพยมี์ค่าหรือสินทรัพยส่์วนตวั ดงัน้ี 
มีบา้น จ านวน 148 คน มีมูลค่าเฉล่ีย 2,838,108 บาท มีรถยนต ์จ านวน 145 คน มีมูลค่าเฉล่ีย 524,783 
บาท 

กลุ่มตวัอยา่งมีหน้ีสินระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี) ดงัน้ี หน้ีบตัรเครดิต จ านวน 68 คน เฉล่ีย
คนละ 50,930 บาท หน้ีผอ่นค่าสินคา้ จ  านวน 30 คน เฉล่ียคนละ 13,990 บาท 

กลุ่มตวัอยา่งมีหน้ีสินระยะยาว (เกิน 1 ปีข้ึนไป) ดงัน้ี สินเช่ือบา้น จ านวน 93 คน เฉล่ีย
คนละ 1,084,884 บาท สินเช่ือรถยนต ์จ านวน 60 คน เฉล่ียคนละ 277,750 บาท 
 
ส่วนที ่5  การวเิคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพือ่วยัเกษียณอายุ 

 
การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีต่อการรับรู้ ความรู้ และ

ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน โดยทดสอบสมมติฐานการวิจยั สถิติ Chi – Square Test 
ท่ีระดบันยัส าคญั   = 0.05 โดยมีผลการทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 

 
5.1   ผลการทดสอบสมมติฐานที ่1  

ความสัมพนัธ์ของคุณลักษณะส่วนบุคคลท่ีมีต่อการรับรู้ ความรู้ และความเข้าใจ
เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณอาย ุผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ 

1. คุณลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ อายุงาน มีความเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมตวัดา้น
การเงินหลงัเกษียณอายุ 

2. คุณลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่งงาน สถานภาพ
ของครอบครัว ขนาดของครอบครัว อาชีพของคู่สมรส ไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมตวัด้าน
การเงินหลงัเกษียณอายุ 

3. คุณลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายแุละอาชีพของคู่สมรส ไม่มีความเก่ียวขอ้งกบั
ความพอเพียงของรายไดก้บัรายจ่ายหลงัเกษียณอาย ุ

4. คุณลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อายุงาน ระดบัต าแหน่งงาน 
สถานภาพของครอบครัว ขนาดของครอบครัว ไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัความรู้เก่ียวกบัการวางแผน
ทางการเงิน 
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5. คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน ระดับต าแหน่ง 
สถานภาพของครอบครัว ขนาดของครอบครัว ไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการความรู้เพิ่มเติม
เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอาย ุ

การทดสอบสมมติฐานที่ 1 ความสัมพนัธ์ของคุณลักษณะส่วนบุคคลท่ีมีต่อการรับรู้ 
ความรู้ และความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณอายุ (ดงัแสดงตารางท่ี 4.68 – 
ตารางท่ี 4.91) 
 

5.2 ผลการทดสอบสมมติฐานที ่2   
ความสัมพนัธ์ของอายุขยัท่ีคาดไวท่ี้มีต่อการรับรู้ ความรู้ และความเขา้ใจ เก่ียวกบัการ

วางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณอายุ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุขยัท่ีคาดไว ้ไม่มีความ
เก่ียวขอ้งกบัการเตรียมตวัดา้นการเงินหลงัเกษียณอายุ ความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน และ
การตอ้งการความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน 

การทดสอบสมมติฐานที่ 2 ความสัมพนัธ์ของอายุขยัท่ีคาดไวท่ี้มีต่อการรับรู้ ความรู้ 
และความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณอายุ (ดงัแสดงตารางท่ี 4.92 – ตารางท่ี 
4.94) 
 

5.3 ผลการทดสอบสมมติฐานที ่3  
ความสัมพนัธ์ของระยะเวลาท างานก่อนเกษียณอายุ ท่ีมีต่อการรับรู้ ความรู้ และความ

เขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณอาย ุผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่  
1. ระยะเวลาท างานก่อนเกษียณอายุ มีความเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมตวัดา้นการเงินหลงั

เกษียณอายแุละการตอ้งการความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอายุ 
2. ระยะเวลาท างานก่อนเกษียณอายุ ไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัความรู้เก่ียวกบัการวางแผน

ทางการเงิน 
การทดสอบสมมติฐานที่ 3 ความสัมพนัธ์ของระยะเวลาท างานก่อนเกษียณอายุ ท่ีมีต่อ

การรับรู้ ความรู้ และความเขา้ใจ เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณอายุ (ดงัแสดงตาราง
ท่ี 4.95 – ตารางท่ี 4.97) 
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ส่วนที่ 6 รูปแบบการวางแผนทางการเงินอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติของครูโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครก่อนวยัเกษียณอายุ 

 
จากการทดสอบสมมุติฐานการวิจยัดงักล่าวในบทท่ี 5 ท าให้ไดรู้ปแบบ B การวางแผนทาง

การเงินส าหรับครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ เปรียบเทียบกบัรูปแบบ A 
ท่ีก าหนดเป็นกรอบการวจิยัไวด้งัน้ี 

จากรูปแบบการวิจยั ภาพท่ี 2.4 รูปแบบการวิจยั (Research  Model)  หน้าท่ี 42 และ
สมมุติฐานท่ีได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 และน ามาใช้สถิติขั้นสูงในการคน้หา
ค าตอบในบทท่ี 3 ด้วย วิธีการทางสถิติเชิงอนุมาน โดยการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์(Correlation 
Analysis) และการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุ(Multiple regression analysis)   

พบผลลพัธ์จากการวจิยัดว้ยสถิติขั้นสูงออกมาเป็น รูปแบบของการวางแผนทางการเงิน
เพื่อวยัเกษียณอายขุองครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติดงัน้ี 

1. คุณลกัษณะส่วนบุคคลของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร 
1.1  อาย ุ
1.2  เพศ 
1.3  สถานภาพของครอบครัว 

2. รูปแบบการวางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณอายุของครูโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

2.1  การลงทุนในเงินฝากธนาคาร 
2.2  การลงทุนในหุน้ทุน 
2.3  การลงทุนในหุน้สหกรณ์ 
2.4  การลงทุนในกองทุนรวม 
2.5  การลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล 
2.6  การลงทุนในการท าประกนั 

3. ความพร้อมในการเตรียมตวัเพื่อวยัเกษียณของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพ 
3.1  การมีความรู้ในการวางแผนเพื่อวยัเกษียณ 
3.2  การมีรายไดเ้พียงพอในการวางแผนเพื่อวยัเกษียณ 
 

ตามรายละเอียดทั้งหมดสามารถเขียนเป็นรูปแบบได้ตามภาพท่ี 6.1 รูปแบบการวางแผน
ทางการเงินส าหรับครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงัน้ี 
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ภาพที่ 6.1 รูปแบบ การวางแผนทางการเงินส าหรับครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่มี
นัยส าคัญทางสถิติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อภิปรายผล 

 
การศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอายุของครูโรงเรียนสังกดั

กรุงเทพมหานคร  ผูว้ิจยัไดใ้ช้ แนวคิด  หลกัการ ทฤษฎี  ท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นแนวทางในการศึกษา 
โดยศึกษาเร่ือง ความรู้  ความเขา้ใจ การรับรู้  ปัจจยั และรูปแบบการวางแผนทางการเงินเพื่อวยั
เกษียณอายขุองครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  เพื่อน าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัมาใชเ้ป็นแนวทางใน
การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอายอุยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม    เพื่อใหมี้คุณภาพชีวติ 
ภายหลงัเกษียณอย่างมีความสุขทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ  นอกจากนั้นเพื่อเป็นแนวทางให้ผูท่ี้
สนใจสามารถน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้ต่อไป 

รูปแบบการ
วางแผนทาง

การเงินท่ีเหมาะสม
กบัครูโรงเรียน

สังกดั
กรุงเทพมหานคร 
ก่อนวยัเกษียณอายุ 

 

คุณลกัษณะส่วนบุคคลของ
ครูโรงเรียนในสังกดั
กรุงเทพมหานคร 

 

รูปแบบการวางแผน 

ทางการเงินเพื่อวยั
เกษียณอายขุองครูโรงเรียน
ในสังกดั กรุงเทพมหานคร 

 

ความพร้อมในการเตรียม
ตวัเพื่อวยัเกษียณของครู
โรงเรียนในสังกดั
กรุงเทพมหานคร 

 

- อาย ุ
- เพศ 
-  สถานภาพของครอบครัว 
 

- การลงทุนในเงินฝากธนาคาร 
- การลงทุนในหุน้ทุน 

- การลงทุนในหุน้สหกรณ์ 

- การลงทุนในกองทุนรวม 

- การลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล 
- การลงทุนในการท าประกนั 

 

 

- การมีความรู้ในการวางแผน  
   เพื่อวยัเกษียณ 

- การมีรายไดเ้พียงพอในการ  
 วางแผนเพื่อวยัเกษียณ 
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จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ส่วนที ่1   คุณลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

จากกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นอตัราร้อยละ 80.0   มีอายุอยู่ระหว่าง 
46 – 55 ปี อตัราร้อยละ 30.1  การศึกษาส่วนใหญ่ระดบัปริญญาตรี อตัราร้อยละ 78.3  และมีอายุการ
ท างาน 6 – 15 ปี อตัราร้อยละ 32.0   

นอกจากนั้นกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัต าแหน่งงาน เป็นครูช านาญการ (ค.ศ.2) คิดเป็นอตัรา
ร้อยละ 48.8 รองลงมาเป็นครูปฏิบติัการ (ค.ศ.1) อตัราร้อยละ 35.0 สถานภาพของครอบครัว ส่วน
ใหญ่มีสถานภาพสมรส อตัราร้อยละ 57.5 ขนาดของครอบครัว มี 3 – 5 คน อตัราร้อยละ 60.5         
คู่สมรส ส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ อตัราร้อยละ 39.0 
 
ส่วนที2่  การรับรู้ ความรู้ และความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน 

กลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่ คิดวา่จะท างานหลงัการเกษียณอายุ คิดเป็นอตัราร้อยละ 61.8 มี
การเตรียมตวัดา้นการเงินหลงัการเกษียณอายุ อตัราร้อยละ 63.1 ผูมี้ช่วงอายุ 46  -55 ปี มีการเตรียม
ตวัด้านการเงินหลงัการเกษียณอายุมากท่ีสุด อตัราร้อยละ 73.3  กลุ่มตวัอย่างมีการศึกษาระดับ
ปริญญาโท มีการเตรียมตวัดา้นการเงินหลงัเกษียณอายุมากท่ีสุด อตัราร้อยละ 69.5 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
อายุงาน 6 – 15 ปี และ 25 ปีข้ึนไป     มีการเตรียมตวัดา้นการเงินหลงัเกษียณอายุมากท่ีสุด คิดเป็น
อตัราร้อยละ 70.4 และ 70.2 ตามล าดบั โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นครูช านาญการ (ค.ศ.2) มีการเตรียมตวั
ด้านการเงินหลังเกษียณอายุมากท่ีสุด อตัราร้อยละ69.6 กลุ่มตวัอย่างท่ีสมรสและมีขนาดของ
ครอบครัว 5 คนข้ึนไป มีการเตรียมตวัดา้นการเงินหลงัเกษียณอายุมากท่ีสุด อตัราร้อยละ 68.6 และ 
69.0 ตามล าดบั 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ อตัราร้อยละ 86.9 คิดว่าภายหลงัการเกษียณอายุ จะมีรายได้
เพียงพอกบัรายจ่ายท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน โดยกลุ่มตวัอย่างอายุมากกว่า 55 ปีข้ึนไป คาดว่ารายไดก้บั
รายจ่ายหลงัเกษียณอายุ จะพอเพียงมากท่ีสุด อตัราร้อยละ 91.4 ผลงานวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยั
เร่ืองการเปรียบเทียบพฤติกรรมการวางแผนการบริหารสินทรัพยห์ลงัเกษียณอายุของขา้ราชการและ
เอกชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของนายสยมภู  ภูอุดม.(2548) กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างคิดว่าภายหลงั
เกษียณอายุจะมีรายไดพ้อเพียงกบัรายจ่าย โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ คาดวา่ตอ้งมีรายไดต่้อเดือน 
เดือนละ 15,001 – 30,000 บาท ภายหลงัการเกษียณจะท าให้สามารถใชชี้วิตอยูอ่ยา่งสบาย ถา้รายได้
ไม่พอเพียงกบัรายจ่าย กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะแกปั้ญหาโดยการหาวิธีลดค่าใช้จ่ายลงมา 
อตัราร้อยละ 54.8   ผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบั งานวิจยัเร่ือง  การการจดัการการเงินส่วนบุคคล : 
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กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่มวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครของ นางจันทร์เพ็ญ  บุญฉาย.(2551) 
กล่าวคือในกรณีท่ีเงินไม่พอใชจ่้ายกลุ่มตวัอยา่ง จะเลือกวธีิลดค่าใชจ่้ายลง 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน คิดเป็นอตัราร้อยละ 
78.1 โดยผูมี้อายุ 46 – 55 ปี มีความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินมากท่ีสุด อตัราร้อยละ 73.3 
และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโท มีความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินมากท่ีสุด 
อตัราร้อยละ 83.3 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต าแหน่งเป็นครูช านาญการ (ค.ศ.2) ส่วนใหญ่ มีความรู้เก่ียวกบั
การวางแผนทางการเงิน อตัราร้อยละ 81.3 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีมีขนาดครอบครัวมากกวา่ 5 คน
ข้ึนไป มีความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน อตัราร้อยละ 83.3 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ รับรู้ขอ้มูลข่าวสารเร่ืองการวางแผนทางการเงินจากโทรทศัน์
มากท่ีสุด อัตราร้อยละ 25.8 และติดตามข้อมูลข่าวสารทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ การเมือง 
การตลาด และการลงทุน สัปดาห์ละ 1 คร้ัง อตัราร้อยละ 32.2 ข่าวสารท่ีติดตามในรอบ 3 – 6 เดือน 
มากท่ีสุด คือ เร่ืองราคาทองค า อตัราร้อยละ 28.2 และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรูปแบบการออมเพื่อ
ไวใ้ชจ่้ายยามเกษียณอายุโดยการฝากธนาคาร อตัราร้อยละ 38.1ผลงานวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยั
เร่ืองการเปรียบเทียบพฤติกรรมการวางแผนการบริหารสินทรัพยห์ลงัเกษียณอายุของขา้ราชการและ
เอกชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของนายสยมภู  ภูอุดม.(2548)  นางจนัทร์เพ็ญ  บุญฉาย.(2551) 
กล่าวคือกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรูปแบบการออม โดยการฝากเงินกบัธนาคาร 

กลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่ตอ้งการความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินยาม
เกษียณอายุ คิดเป็นอตัราร้อยละ 58.4  ผลการวิจยัน้ีสอดคล้องกบั งานวิจยัเร่ือง  การการจดัการ
การเงินส่วนบุคคล : กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่มวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครของ นางจนัทร์เพ็ญ 
บุญฉาย.( 2551) กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ยงัตอ้งการความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน
เพิ่มเติมโดยผูมี้อาย ุ35 – 45 ปี ตอ้งการมากท่ีสุด อตัราร้อยละ 70.0  

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีคาดวา่จะมีอายขุยั 71 – 80 ปี จะมีการเตรียมตวัดา้นการเงินเพื่อ
ยามเกษียณอายุ คิดเป็นอตัราร้อยละ 68.4 มีความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน อตัราร้อยละ 
80.8 แต่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ท่ีคาดว่าจะมีอายุขยั 81 – 90 ปี ตอ้งการความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการ
วางแผนทางการเงินยามเกษียณอาย ุอตัราร้อยละ 65.2 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีมีระยะเวลาท างานก่อนเกษียณอายุต ่ากวา่ 5 ปี มีความรู้เก่ียวกบั
การวางแผนทางการเงิน คิดเป็นอตัราร้อยละ 81.9 แต่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ท่ีมีระยะเวลาท างาน
ก่อนเกษียณอายุ 16 – 30 ปี ตอ้งการความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอาย ุ
อตัราร้อยละ 67.7  
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ส่วนที ่3  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินเม่ือยามเกษียณอาย ุ
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ คิดว่าถา้เก่ียวกบัคุณลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัท่ีส าคญัอนัดบั 1 

คือ สถานภาพของครอบครัว อนัดบั 2 คือ ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน อนัดบั 3 คือ อายงุาน 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ คิดวา่ถา้เก่ียวกบัประเภทของรายได ้ปัจจยัท่ีส าคญัอนัดบั 1 คือ 

รายไดป้ระจ า อนัดบั 2 คือ รายไดอ่ื้นๆ และอนัดบั 3 คือ รายไดพ้ิเศษ 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ คิดว่า ถา้เก่ียวกบัประเภทของค่าใช้จ่าย ปัจจยัท่ีส าคญัอนัดบั 1 

คือ ค่าใชจ่้ายประจ า อนัดบั 2 คือ ค่าใชจ่้ายช าระหน้ี และอนัดบั 3 คือ ค่าใชจ่้ายดูแลสุขภาพ 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ คิดว่าถ้าเก่ียวกบัประเภทภาระหน้ี ปัจจยัท่ีส าคญัอนัดบั 1 คือ 

เงินกู ้อนัดบั 2 คือ หน้ีจากบตัรเครดิต อนัดบั 3 คือ เงินผอ่นค่าสินคา้ 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ คิดว่าถา้เก่ียวกบัประเภทของการออมและการลงทุน ปัจจยัท่ี

ส าคญั อนัดับ 1 คือ เงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ เล้ียงชีพข้าราชการ อนัดับ 2 คือ กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญ อนัดบั 3 คือหุน้สหกรณ์ ผลการวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบั  การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อการ
เกษียณอายุ ของศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2553) 
แหล่งเงินทุนเพื่อการเกษียณจะมาจาก 1) กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 2) การออมเงินปัจจุบนั
โดยการฝากธนาคาร การลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีสถานะใกลเ้คียงเงินสด เช่น พนัธบตัร ประกนัชีวิต 
หุน้สามญั หุน้สหกรณ์ ทองค า  อสังหาริมทรัพย ์

โดยถ้าเปรียบเทียบความส าคญัของปัจจยัทั้งหมดท่ีมีผลกระทบต่อการวางแผนทาง
การเงินเม่ือยามเกษียณอายุ 5 อนัดบัแรกได้แก่ รายได้ประจ า สถานภาพของครอบครัว ต าแหน่ง
หนา้ท่ีการงาน เงินบ าเหน็จบ านาญเล้ียงชีพขา้ราชการ และอายงุาน 
 
ส่วนที ่4  รายรับ รายจ่าย สินทรัพย ์หน้ีสิน การออม และการลงทุนของกลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 447 คน มีเงินเดือนเฉล่ียเดือนละ 21,270 บาท กลุ่มตวัอย่าง 
จ  านวน 279 คน มีเงินค่าวิชาชีพและอ่ืนๆ เฉล่ียเดือนละ 4,286 บาท กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 119 คน    
มีค่าสอนพิเศษเฉล่ียเดือนละ 4,961 บาท กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 164 คน มีรายไดด้อกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย
เดือนละ 992 บาท 

กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 125 คน มีเงินกูซ้ื้อบา้นเฉล่ียเดือนละ 11,026 บาท กลุ่มตวัอย่าง 
จ  านวน 88 คน มีเงินกูซ้ื้อรถยนตเ์ฉล่ียเดือนละ 4,339 บาท กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 93 คน มีเงินจ่ายค่า
บตัรเครดิตเฉล่ียเดือนละ 8,942 บาท 
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กลุ่มตวัอย่าง มีภาระรายจ่ายรายปีเก่ียวกับประกัน ดังน้ี รายจ่ายค่าเบ้ียประกันชีวิต 
จ านวน 163 คน เฉล่ียปีละ 11,265 บาท รายจ่ายค่าเบ้ียประกนัรถยนต์ จ  านวน 78 คน เฉล่ียปีละ 
7,324 บาท 

กลุ่มตวัอยา่ง มีรายจ่ายท่ีเป็นค่าใช้จ่ายผนัแปรต่อเดือน ดงัน้ี รายจ่ายค่าอาหาร จ านวน 
330 คน เฉล่ียเดือนละ 4,506 บาท รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค จ านวน 271 คน เฉล่ียเดือนละ 2,129 
บาท รายจ่ายค่าส่ือสารโทรศพัท์มือถือ จ านวน 345 คน เฉล่ียเดือนละ 749 บาท ค่าใชจ่้ายเดินทาง   
ค่าน ้ามนัรถ จ านวน 185 คน เฉล่ียเดือนละ 2,581 บาท ค่าพกัผอ่นเดินทางท่องเท่ียว จ านวน 175 คน 
เฉล่ียเดือนละ 4,204 บาท ค่ารักษาพยาบาล จ านวน 109 คน เฉล่ียเดือนละ 1,806 บาท ค่าเส้ือผา้
เคร่ืองแต่งกาย จ านวน 265 คน เฉล่ียเดือนละ 7,749 บาท ค่าใช้จ่ายบุตร ค่าเทอมรายปี จ านวน 78  
คน เฉล่ียปีละ 27,183 บาท ให้ค่าใชจ่้ายรายเดือนแก่บุตร 151 คน เฉล่ียเดือนละ 5,103 บาท ให้พ่อ
แม่ของผูต้อบแบบสอบถามและคู่สมรส จ านวน 180 คน เฉล่ียเดือนละ 3,454 บาท 

กลุ่มตัวอย่าง มีค่าใช้จ่ายเพื่อการออมและการลงทุนต่อปี ดังน้ี ลงทุนหุ้นสหกรณ์ 
จ านวน 252 คน เฉล่ียปีละ 9,165 บาท มีเงินออม จ านวน 168 คน เฉล่ียปีละ 111,660 บาท 

กลุ่มตวัอยา่ง มีสินทรัพยส์ภาพคล่อง ดงัน้ี มีเงินสด จ านวน 139 คน เฉล่ียคนละ 63,148 
บาท มีเงินฝากธนาคาร จ านวน 151 คน เฉล่ียคนละ 294,564 บาท มีเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย ์
จ านวน 176 คน เฉล่ียคนละ 102,104 บาท  ผลการวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบั งานวจิยัเร่ือง การเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการวางแผนการบริหาร สินท รัพย์หลัง เก ษียณของข้า ราชการและ เอกชน 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  โดยคนส่วนใหญ่จะใหค้วามส าคญักบัการฝากธนาคารมากท่ีสุด 

กลุ่มตวัอยา่ง มีสินทรัพยมี์ค่าหรือสินทรัพยส่์วนตวั ดงัน้ี มีบา้น จ านวน 148 คน มีมูลค่า
เฉล่ีย 2,838,108 บาท มีรถยนต ์จ านวน 145 คน มีมูลค่าเฉล่ีย 524,783 บาท 

กลุ่มตวัอยา่งมีหน้ีสินระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี) ดงัน้ี หน้ีบตัรเครดิต จ านวน 68 คน เฉล่ีย
คนละ 50,930 บาท หน้ีผอ่นค่าสินคา้ จ  านวน 30 คน เฉล่ียคนละ 13,990 บาท  

กลุ่มตวัอยา่งมีหน้ีสินระยะยาว (เกิน 1 ปีข้ึนไป) ดงัน้ี สินเช่ือบา้น จ านวน 93 คน เฉล่ีย
คนละ 1,084,884 บาท สินเช่ือรถยนต ์จ านวน 60 คน เฉล่ียคนละ 277,750 บาท 
 
ส่วนที ่5  การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณอาย ุ

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1-3 ท่ีว่าด้วย  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีต่อการรับรู้ ความรู้ และความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน โดย
ทดสอบสมมติฐานการวิจยั สถิติ Chi – Square Test ท่ีระดบันยัส าคญั   = 0.05 โดยมีผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบวา่ 
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ความสัมพนัธ์ของคุณลักษณะส่วนบุคคลท่ีมีต่อการรับรู้ ความรู้ และความเข้าใจ
เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณอายุ  อายุงาน  ระยะเวลาท างานก่อนเกษียณ มีความ
เก่ียวขอ้งกบัการเตรียมตวัดา้นการเงินภายหลงัเกษียณอาย ุ และ  ระยะเวลาท างานก่อนเกษียณอายุ มี
ความตอ้งการความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน  ส่วนคุณลกัษณะส่วนบุคคลดา้นอ่ืนๆ 
ไม่มีความเก่ียวขอ้งต่อการเตรียมตวัด้านการเงินภายหลงัเกษียณอายุ  และความตอ้งการความรู้
เพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน ผลการวจิยัน้ี สอดคลอ้งกบังานวจิยั เร่ืองผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรต่อวิถีชีวิตของประชากรกับทิศทางการออมในอนาคตของ 
วทิยาลยัประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ท่ีวา่ ไม่วา่จะเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย อายุงาน  
มีความจ าเป็นตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัเร่ืองการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณอาย ุ
 
ส่วนที่ 6 รูปแบบการวางแผนทางการเงินอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติของครูโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครก่อนวยัเกษียณอาย ุ

จากรูปแบบการวิจยั (ภาพท่ี 2.4) พบว่า รูปแบบการวางแผนทางการเงินส าหรับครู
โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ คือ 

1. จากการศึกษาวจิยัคุณลกัษณะส่วนบุคคลของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร 
ส่งผลกระทบต่อการวางแผนเพื่อวยัเกษียณของครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร พบวา่ 

ตัวแปรอิสระคุณลักษณะส่วนบุคคลของครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ประกอบดว้ยตวัแปรอิสระยอ่ย 6 ตวั ไดแ้ก่ เพศ การศึกษา อายุงาน ระดบัต าแหน่งงาน สถานภาพ
ทางครอบครัว และขนาดของครอบครัว โดยก าหนดให้อายุของผูต้อบแบบสอบถามเป็นตวัแปร
ควบคุม  พบว่า ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 ตวัแปรมีความสัมพนัธ์กันโดยมีค่า
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง -0.003 - 0.769 แต่ไม่พบวา่มีตวัแปรใดมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สูงเกิน 
0.80 แสดงวา่ผลของการวางแผนเพื่อวยัเกษียณของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร ข้ึนอยูก่บั
คุณลกัษณะส่วนบุคคลของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครด้าน เพศ อายุ และสถานภาพ
สมรส อยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.10 ค่า R Square เท่ากบั .106 โดยอายุ
และเพศมีความสัมพันธ์ในทางบวกต่อการวางแผนเพื่อวยัเกษียณ ส่วนสถานภาพสมรสมี
ความสัมพนัธ์ทางลบต่อการวางแผนเพื่อวยัเกษียณของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร 

2. จากการศึกษาวิจยั รูปแบบการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณของครู
โรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อการวางแผนเพื่อวยัเกษียณของครูโรงเรียนใน
สังกดักรุงเทพมหานคร  พบวา่ 
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ตวัแปรอิสระรูปแบบการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณของครูโรงเรียนใน
สังกดักรุงเทพมหานครประกอบดว้ยตวัแปรยอ่ย 8 ตวัแปร ไดแ้ก่ การลงทุนในเงินฝาก หุ้นทุน หุ้น
สหกรณ์ กองทุนรวม พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ การท าประกัน และการลงทุนแบบอ่ืนๆ เช่น
อสังหาริมทรัพย ์ทองค า เป็นตน้ โดยให้อายุของผูต้อบแบบสอบถามเป็นตวัแปรควบคุม ผลการ
วิเคราะห์พบว่า  ณ ระดับนัยส าคญัทางสถิติเท่ากับ 0.05 ตวัแปรมีความสัมพนัธ์กันโดยมีค่า
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง -0.012 - 0.533 แต่ไม่พบวา่มีตวัแปรใดมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สูงเกิน 
0.80  แสดงวา่การวางแผนเพื่อวยัเกษียณของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครข้ึนอยูก่บัรูปแบบ
การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยัเกษียณของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครในทางบวก
เฉพาะดา้นการลงทุนในกองทุนรวมและพนัธบตัรรัฐบาล ส่วนการลงทุนดา้น เงินฝาก หุ้นทุน หุ้น
สหกรณ์ การประกนั และการลงทุนอ่ืนมีผลในทางลบ แต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.10 ค่า 
R Square เท่ากบั .099 อยา่งไรก็ตามอาจกล่าวไดว้า่ ในบรรดาการลงทุนในรูปแบบต่างๆท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามให้ขอ้มูลมา การลงทุนในกองทุนรวมและพนัธบตัรรัฐบาลน่าจะเป็นรูปแบบการ
ลงทุนท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการวางแผนเพื่อวยัเกษียณมากกวา่ แมจ้ะไม่มีนยัส าคญัเชิงสถิติก็ตาม  

3. จากการศึกษาวจิยั  ความพร้อมในการเตรียมตวัเพื่อวยัเกษียณของครูโรงเรียนใน 
สังกัดกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อการวางแผนเพื่อวยัเกษียณของครูโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร  พบวา่ 

ตวัแปรอิสระความพร้อมในการเตรียมตัวเพื่อวยัเกษียณของครูโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครประกอบดว้ยตวัแปรย่อย 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ การมีความรู้ในการวางแผนเพื่อวยั
เกษียณ การเตรียมตวัวางแผนเพื่อวยัเกษียณ การมีรายไดเ้พียงพอในการวางแผนเพื่อวยัเกษียณ และ
ความตอ้งการความรู้เพิ่มเติมในการวางแผนเพื่อวยัเกษียณ โดยให้อายุของผูต้อบแบบสอบถามเป็น
ตวัแปรควบคุม โดยการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ด้วยวิธีของเพียร์สัน พบว่า ณ ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 ตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัโดยมีค่าความสัมพนัธ์ระหวา่ง - 0.003 - 
0.300 แต่ไม่พบวา่มีตวัแปรใดมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สูงเกิน 0.80 แสดงวา่ผลของการวางแผน
เพื่อวยัเกษียณของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร ข้ึนอยูก่บัความพร้อมในการเตรียมตวัเพื่อ
วยัเกษียณของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร   การมีรายไดอ้ยา่งเพียงพอหรือไม่  และความ
ตอ้งการความรู้ด้านการวางแผนเพื่อวยัเกษียณเพิ่ม อย่างมีนัยส าคญั ณ ระดบันัยส าคญัทางสถิติ
เท่ากบั 0.05 ค่า R Square เท่ากบั .106 กล่าวไดว้า่ความสัมพนัธ์ในทางบวกของความตอ้งการความรู้
ดา้นการวางแผนเพื่อวยัเกษียณย่อมส่งผลทางบวกต่อการวางแผนเพื่อวยัเกษียณ ส่วนการมีรายได้
อยา่งเพียงพอมีความสัมพนัธ์ทางลบต่อความเพียงพอของการวางแผนเพื่อวยัเกษียณแปลไดว้า่หาก 
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รายไดไ้ม่พอเพียงจะกระทบต่อการวางแผนเพื่อวยัเกษียณของครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร
ท าใหไ้ม่มีอิสรภาพทางการเงินได ้

จากรูปแบบการวางแผนทางการเงิน เพื่อว ัยเกษียณส าหรับครูโรงเ รียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ตามภาพท่ี 6.1  ขา้งตน้เป็นการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ดว้ยวิธีการ
วเิคราะห์วจิยัเชิงสถิติขั้นสูง ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษางานวิจยัของท่านอ่ืน ยงัไม่ปรากฏพบงานวิจยัของ
ท่านใดท่ีท าการศึกษา รูปแบบการวางแผนทางการเงินตามรูปแบบB ดงักล่าวขา้งตน้ ดงันั้นการวิจยั
ในรูปแบบการวางแผนทางการเงินส าหรับครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  จึงเป็นการน าเสนอ
ผลงานวจิยัเก่ียวกบัรูปแบบการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลใหม่ ท่ีไดท้  าการศึกษาในงานวิจยัคร้ัง
น้ี 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

 
1.  จากผลการวิจยัท าให้ทราบวา่รูปแบบการวางแผนทางการเงินเพื่อวยัเกษียณอายุของ

ครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีการออมและลงทุนในรูปแบบเงินฝากธนาคาร  
ดงันั้นสถาบนัทางการเงินควรน าเสนอรูปแบบการออมและการลงทุนในผลิตภณัฑ์รูปแบบต่างๆ
ใหก้บัครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจเลือกลงทุน  เช่น การ
ลงทุนในกองทุนรวม พนัธบตัรรัฐบาล หุ้นสามญั  การท าประกนัชีวิต เป็นตน้ เพื่อกระจายความ
เส่ียงทางการเงินและสร้างความมัน่คงทางการเงินใหม้ากข้ึนในอนาคต 

2.  งานวิจยัพบว่าครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ ตอ้งการมีความรู้
เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอายุ นอกจากนั้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางดา้นการเงิน
ค่อนข้างน้อย  ดังนั้ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย ์
สถาบนัการศึกษา รัฐบาลควรมีนโยบายส่งเสริมการให้ขอ้มูลข่าวสารทางด้านการเงิน ตลอดจน
ความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอาย ุ
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยต่อไป 
 

งานวจิยัเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณท่ีเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีผา่นการประเมิน
จากผูเ้ช่ียวชาญ และ ทดสอบตาม บทท่ี3แล้วด้วย ค่าสัมประสิทธ์ิ อลัฟ่า (Alpha  Coefficient) 
เพื่อใหผ้ลลพัธ์ของการวจิยัสมบูรณ์ และสามารถใชเ้ป็นขอ้สรุปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   

 
ส าหรับงานวจิยัคร้ังต่อไปผูว้จิยัมีขอ้แนะน าดงัน้ี 
1. งานวจิยัคร้ังต่อไปหากตอ้งการศึกษาขยายผลงานวิจยัเร่ืองน้ีเห็นควรเปล่ียนวิธีการ

วิจยัเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อมาเปรียบเทียบกบัผลการศึกษาของงานวิจยัน้ี  เพื่อศึกษาอนุมาน
ของผลลัพธ์ให้ชัด เจนมาก ข้ึน  เ ช่น ควรเปรียบเ ทียบหน้ี สินของครูโรง เ รียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครกบัครูระดบัประเทศ  และควรศึกษาเปรียบเทียบการออมและการลงทุนของครู   
ส่วนใหญ่ครูจะลงทุนในเงินฝากธนาคาร  แต่ท าไมไม่ออมและลงทุนกบัทางสหกรณ์ออมทรัพยค์รู  
ซ่ึงอตัราดอกเบ้ียผลตอบแทนสูงกวา่เงินฝากธนาคาร 

2. งานวิจยัคร้ังต่อไป  อาจเปล่ียนกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาเป็นกลุ่มอ่ืนท่ีพบว่ามีปัญหา
เร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  เพื่อหาขอ้สรุปในการแก้ปัญหาในกลุ่มนั้นๆ และอาจ
ก าหนดตวัอยา่งท่ีศึกษาตาม วฎัจกัรของชีวติ เช่น วยัท างานคนโสด  วยัเร่ิมตน้ตั้งครอบครัวท่ียงัไม่มี
ลูก  วยัมีครอบครัวท่ีมีลูกก าลงัเรียน  เป็นตน้ 

3. งานวจิยัใหม่  อาจจะศึกษาตวัแปรอ่ืนท่ีอาจมีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
และเพิ่มตวัแปรอ่ืนๆลงไปในการวิเคราะห์ได้เช่นการเพิ่มปัจจยัภายนอกเขา้ไปในการศึกษา  เช่น 
ภาวะเศรษฐกิจ  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกบัค่าตอบแทน เป็นตน้ เป็นตวัแปรกลาง 
หรืออาจเป็นตวัแปรควบคุม  เช่น อาย ุ,ต าแหน่งจากตวัแปรลกัษณะบุคคลก็น่าจะท าได ้

4. นอกจากน้ีงานวิจยัในอนาคตอาจท าการศึกษาการวางแผนการเงินส่วนบุคคลใน
ประเด็นอ่ืนๆไดอี้กนอกจากการศึกษาการวางแผนการเงินวยัเกษียณอายุ  เช่น การวางแผนการใช้
จ่ายอย่างเหมาะสม  การวางแผนการลงทุนภายใตค้วามเส่ียง  การให้ความส าคญัของการวางแผน
ทางการเงินเพื่อป้องกนัความเส่ียง  เป็นตน้ 

ผูว้จิยัหวงัวา่ขอ้เสนอแนะดงักล่าวคงเป็นประโยชน์กบังานวิจยัท่ีจะท าในอนาคต  ซ่ึงจะ
ช่วยท าใหเ้พิ่มงานวจิยัในสายการเงินส่วนบุคคลในประเทศไทยใหม้ากยิง่ข้ึนได ้
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แบบสอบถามการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพือ่วยัเกษียณอายุ 
(กรณีศึกษาเฉพาะครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร) 

 แบบสอบถามของอาจารยพ์ฒันี  ทองพึง  อาจารยป์ระจ าภาควิชาการเงิน  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์โดยมี
วตัถุประสงคข์องการศึกษา   เพ่ือท าความเขา้ใจในการรับรู้และความพร้อมของครูโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร   โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ะน าไปใช้
เสนอแนะแนวทางในการวางแผนการด าเนินชีวติในวยัเกษียณอาย ุ และขอ้มูลท่ีไดรั้บจากท่านจะเป็นความลบั และจะถูกน าเสนอในภาพรวม
เท่านั้น  

ผูว้จิยัจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถาม  และขอขอบพระคุณท่านล่วงหนา้มา  ณ โอกาสน้ี 

 

ส่วนที1่  :  ข้อมูลเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม(คุณลกัษณะส่วนบุคคล) 
1.   ช่ือผูต้อบแบบสอบถาม(ช่ือ-นามสกลุ)  ......................................................................    ต าแหน่ง............................................ 
2.   ช่ือสถานศึกษา..........................................................................................เขตการศึกษา..............................................................   
3.  โรงเรียนเลขท่ี...............หมู่...........ซอย.......................................ถนน......................................ต าบล/แขวง................................. 
    อ าเภอ/เขต...................................จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย.์.......................โทรศพัท.์...................................  
4.   เพศ (   )1.ชาย   (   )2.หญิง 
5.   อาย ุ ................................................ปี 

6.   การศึกษา  (   )1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี (   )2. ปริญญาตรี      (   )3. ปริญญาโท      (   )4.  อ่ืนๆ............................ 
7.   อายงุาน   (   )1.  0 – 5 ปี   (   )2.  6 -15 ปี  (   )3. 16 -25 ปี   (   )4.  มากกวา่25 ปีข้ึนไป 

8.   ระดบัต าแหน่ง  (   )1. ปฏิบติัการ(คศ.1) (   )2. ช านาญการ(คศ.2)  (   )3. อ่ืนๆ.................................... 
9.   สถานภาพของครอบครัว (   )1. โสด (   )2. สมรส (   )3. หยา่ร้าง (  )4. อ่ืนๆ(ระบุ.............................) 
10. ขนาดของครอบครัว (   )1. 1 – 2 คน (   )2. 3 – 5 คน (   )3. มากกวา่ 5 คนข้ึนไป 

11. อาชีพของคู่สมรส  (  )1.ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ (  )2.บริษทั/โรงงาน (  )3.คา้ขาย 
        (  )4.ธุรกิจส่วนตวั (  )5.พอ่บา้น/แม่บา้น(  )6.อ่ืนๆ....................... 
 
ส่วนที2่ :  การรับรู้ ความรู้ และ ความเข้าใจ  เกีย่วกบัการวางแผนทางการเงนิ   
2.1   อีกนานเท่าไรท่านจะเกษียณอาย.ุ.......................... และคาดวา่จะมีอายขุยัภายหลงัเกษียณอาย.ุ.....................ปี 
2.2 เม่ือท่านเกษียณอายแุลว้ท่านจะมีงานประจ าอ่ืนๆท าอีกหรือไม่ 

(   )1.ท า โปรดระบุ  (   )1.ธุรกิจของครอบครัว  (   )2.เป็นท่ีปรึกษาบริษทั/หน่วยงาน   
   (   )3.ท างาน Part Time  (   )4.อ่ืนๆ........................................  
(   )2.ไม่ท า   เพราะ  ……………………………………………………………………………………………………. 

2.3 ท่านเตรียมตวัดา้นการเงินเม่ือเกษียณอายหุรือไม่ 
(   )1.ไม่มี (ขา้มไปตอบขอ้2.5)   (   )2.  มี (ตอบขอ้2.4) 

2.4 ท่านมีการเตรียมตวัอยา่งไรบา้ง 
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................ 

2.5 เม่ือท่านเกษียณอาย ุ ท่านคาดวา่จะมีเงินเก็บจาก 
- เงินบ าเหน็จบ านาญประมาณ  ......................................  บาท 
- เงินฝากธนาคารประมาณ  ............................................  บาท 
- จากการลงทุนอ่ืนๆประมาณ  .......................................  บาท 
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 2.6   ท่านคิดวา่รายไดภ้ายหลงัเกษียณอายจุะพอเพียงกบัรายจ่าย หรือไม่ 
(  ) พอเพียง เพราะ……………………………………………………………………………………………………..   
(  ) ไม่พอเพียง เพราะ…………………………………………………………………………………………………. 

2.7  ท่านคิดวา่จะมีรายได ้ท่ีท าใหท่้านสามารถใชชี้วติอยูไ่ดอ้ยา่งสบาย ตามอตัภาพ ภายหลงัการเกษียณอายปุระมาณเดือนละ  ............... บาท 
2.8  ท่านมีรายไดจ้ากแหล่งอ่ืนๆหรือไม่ (ภายหลงัการเกษียณอาย)ุ 

(  ) มี   จาก    1)…………………………………………..  2)…………………………………………… 
(  ) ไม่มี 

2.9 ภายหลงัเกษียณอายหุากรายไดข้องท่านไม่พอเพียงกบัรายจ่าย  ท่านจะมีวธีิแกไ้ขปัญหาอยา่งไรท่ีเหมาะสมท่ีสุด  และคิดเป็นร้อยละเท่าใด
ของเงินท่ีไม่พอใช ้(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

       (   )1. หารายไดเ้พิ่ม........%   (   )2. ลดค่าใชจ่้ายลง……% (   )3. ขอความช่วยเหลือจากญาติ……………% 
      (   )4. ขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน……% (   )5. ใชบ้ตัรเครดิต…….% (   )6. อ่ืนๆ(โปรด..............................................%) 
2.10  ท่านมีความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินหรือไม ่
 (   )1.ไม่มี(ขา้มไปตอบขอ้2.16)    (   )2. มี 
2.11  ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารในเร่ืองการวางแผนทางการเงินจากส่ือใดบา้ง(ตอบไดม้ากท่ีสุด  3 ล าดบั) 

(   )1.หนงัสือพิมพ ์   (   )2. โทรทศัน ์  (   )3. วทิย ุ  (   )4. วารสาร/นิตยสาร 
(   )5.แผน่พบั   (   )6. Internet  (   )7. พนกังาน  (   )8.อ่ืนๆ…………… 

2.12  ท่านมีการติดตามขอ้มูลข่าวสารทางดา้นการเงิน  เศรษฐกิจ  การเมือง  การตลาด  การลงทุน  บ่อยเพียงใด 
(   )1. ทุกวนั   (   ) 2.  1-2  วนั  (   )3.  3-4  วนั  (   )4. สปัดาห์ละ 1คร้ัง 

2.13 ในรอบ  3-6  เดือนท่านไดติ้ดตามข่าวสารเก่ียวกบัการลงทุน ในเร่ืองใดต่อไปน้ี(ตอบไดม้ากกวา่ 1ขอ้) 
(   )1.พนัธบตัรไทยเขม็แขง็  (   )2.อตัราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร (   )3.กรมธรรมประกนัชีวติ 
(   )4.ข่าวหุน้ของตลาดหลกัทรัพย ์ (   )5.ราคาทองค า.   (   )6.อสงัหาริมทรัพย ์  
(   )7.อ่ืนๆ…………………………………………………………………………………………………………..........   

2.14 ท่านมีการวางแผนทางการเงินเพ่ือยามเกษียณอายหุรือไม่ 
(   ) มี(ตอบขอ้2.15)    (   ) ไม่มี(ตอบขอ้2.16) 

2.15 ท่านมีวธีิการวางแผนทางการเงินไวใ้ชจ่้ายยามเกษียณอายโุดยการออมและลงทุนในรูปแบบใดและคิดเป็นร้อยละเท่าใด 
         ( ตอบไดม้ากกวา่  1 ขอ้  ) 
           (   )1. เงินฝากธนาคาร .................%   (   )2.หุน้ทุน......................%   
          (   )3. หุน้สหกรณ์................%   (   )4.กองทุนรวม..............%   
         (   )5. พนัธบตัร....................%   (   )6. หุน้กู.้.......................%   
          (   )7.กรมธรรมป์ระกนัภยั........................%     (   )8.อ่ืนๆ(โปรดระบุ..................%) 
2.16  ถา้ท่านตอ้งการวางแผนทางการเงินเพ่ือยามเกษียณอาย ุท่านจะเลือกการออมและลงทุนในรูปแบบใด(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
           (   )1. เงินฝากธนาคาร เพราะ.......................................... (   )2.หุน้ทุน  เพราะ.............................................  
           (   )3. หุน้สหกรณ์  เพราะ............................................... (   )4.กองทุนรวม เพราะ......................................  
           (   )5. พนัธบตัร  เพราะ.................................................. (   )6. หุน้กู ้เพราะ................................................  
           (   )7.กรมธรรมป์ระกนัภยั เหตผุลเพราะ .........................   (   )8.อ่ืนๆ(โปรดระบุ.....................เพราะ............................  ) 
2.17. ท่านตอ้งการความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอายอีุกหรือไม่ 
               (   ) 1. ตอ้งการ                                                      (   )2. ไม่ตอ้งการ  
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ส่วนที ่3:  โปรดระบุความส าคัญของปัจจัยต่อไปนี้ทีม่ีผลกระทบต่อการวางแผนทางการเงินเมื่อยามเกษียณอายุของท่าน  

จากมาก  น้อยเพยีงใด  (เรียงล าดับมากทีสุ่ดไปหาน้อยทีสุ่ดตามล าดับ 5,4,........1) 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  √ ลงในช่องท่ีก าหนดไวซ่ึ้ง ท่านเห็นวา่ตรงกบัความคิดของท่านมากท่ีสุด 

ล าดบั รายการ 5 4 3 2 1 
1. คุณลกัษณะส่วนบุคคล      
 1.1  เพศ       
 1.2  อาย ุ      
 1.3  ระดบัการศึกษา      
 1.4  ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน      
 1.5  อายงุาน      
 1.6  สถานภาพครอบครัว      
 1.7  ขนาดของครอบครัว      
2. ขนาดรายได้       
 2.1  รายไดป้ระจ า ไดแ้ก่  เงินเดือน เงินค่าวิชาชีพ      
 2.2  รายไดพ้ิเศษ ไดแ้ก่ ค่าสอนพิเศษ ค่าล่วงเวลา      
 2.3  รายไดอ่ื้นๆ เช่น รายไดด้อกเบ้ีย  เงินปันผล  รายไดค้่าเช่า      
3. ขนาดค่าใช้จ่าย      
 2.1  ค่าใชจ่้ายช าระหน้ี เช่นค่าผอ่นบา้น รถ บตัรเครดิต และอ่ืนๆ      
 2.2  ค่าเบ้ียประกนัภยั เช่นค่าเบ้ียประกนัชีวิต บา้น รถ      
 2.3  ค่าใชจ่้ายประจ า เช่น ค่าอาหาร  ค่าเส้ือผา้  ค่าสาธารณูปโภค  ค่าของใชต่้างๆในบา้น        
 2.4  ค่าใชจ่้ายพกัผอ่น เช่น ค่านนัทนาการ ค่าท่องเท่ียววนัหยดุ      
 2.5  ค่าใชจ่้ายเพ่ือการศึกษา เช่น คา่เล่าเรียน  ค่าเรียนพิเศษ บุตรและคนในอุปการะ         
 2.6  ค่าใชจ่้ายดูแลสุขภาพ เช่น  ค่ารักษาพยาบาล  ค่าออกก าลงักาย   ค่าอาหารเสริม        
 2.7  ค่าใชจ่้ายสงัคม เช่น เงินช่วยงานแต่งงาน  เงินช่วยงานต่างๆ      
 2.8  ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น ค่าภาระภาษีรถ ค่าใชจ่้ายลงทุน      
4. ขนาดภาระหนี ้      
 3.1  เงินกู ้เช่น เงินกูบ้า้น เงินกูร้ถ เงินกูค้อนโดมิเนียม      
 3.2  บตัรเครดิต      
 3.3  เงินผอ่นค่าสินคา้      
 3.4  อ่ืนๆ      
5. ขนาดการออมและการลงทุน      
 4.2  เงินบ าเหน็จบ านาญเล้ียงชีพขา้ราชการ      
 4.3   กองทุนบ าเหน็จบ านาญ      
 4.4   พนัธบตัร      
 4.5  หุน้ทุน      
 4.6  หุน้สหกรณ์      
 4.7  กองทุนรวม      
 4.8  กรมธรรมป์ระกนัภยัแบบสะสมทรัพย ์      
 4.9  อ่ืนๆ      
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ส่วนที ่4: โปรดกรอกข้อมูลเกีย่วกบัรายรับ  รายจ่าย  สินทรัพย์ หนีสิ้น  การออมและลงทุน ของท่านและครอบครัว 

รายรับและรายจ่ายรายเดอืน (บาท) 

รายรับ ท่าน คู่สมรส รายจ่าย ท่าน ครอบครัว 

รายได้ประจ า   ค่าใช้จ่ายคงท่ี   
1. เงินเดือน           1. เงินผอ่นช าระคืนหน้ี   
2. เงินค่าวิชาชีพ และอ่ืนๆ          เงินกูซ้ื้อบา้น   
รายได้พิเศษ          เงินกูซ้ื้อรถยนต ์   
1. ค่าสอนพิเศษ          บตัรเครดิต   
2. ค่าล่วงเวลา          เงินผอ่นค่าสินคา้   
3. อ่ืนๆ          อ่ืนๆ   
รายได้อืน่ๆ   2. ค่าเบ้ียประกนั   
1. รายไดด้อกเบ้ียเงินฝาก           ชีวิต   
2. รายไดเ้งินปันผล           รถ   
3. รายไดค้่าเช่า           บา้นและคอนโดมิเนียม   
4. อ่ืนๆ   3. และอ่ืน ๆ   
   ค่าใช้จ่ายผันแปร   
   1. ค่าอาหาร   
   2. ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค   
   3. ค่าส่ือสาร โทรศพัท ์มือถือ   
   4. ค่าใชจ่้ายเดินทาง   
            ค่าน ้ามนั   
            ค่าดูแลรักษารถยนต ์   
            ค่าโดยสารรถยนตส์าธารณะ    
   5. ค่าพกัผอ่น ทอ่งเท่ียว   
   6. ค่ารักษาพยาบาล   
   7. ค่าเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย   
   8. ค่าใชจ่้ายบุตร   
            ค่าเทอมรายปี   
            ค่าใชจ่้ายส่วนตวัรายเดือน   
   9. ค่าใชจ่้ายใหพ้อ่แม่ท่านและคู่สมรส   
   10. อ่ืนๆ   
   ค่าใช้จ่ายเพื่อการออมและลงทุน   
   1. เงินลงทุนหุน้สหกรณ์          
   2. เงินออม   
   3. อ่ืนๆ.........................................   
               ........................................   
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                                                             สินทรัพย์และหนีสิ้น ณ ปัจจุบัน วนัที.่........เดอืน.........................พ.ศ.............. 

สินทรัพย์ ท่าน ครอบครัว หนีสิ้น ท่าน ครอบครัว 

สินทรัพย์สภาพคล่อง   หนีสิ้นระยะส้ัน (ไม่เกนิ 1 ปี)   
   เงินสด     หน้ีบตัรเครดิต   
   เงินฝากธนาคาร     หน้ีผอ่นค่าสินคา้   
   เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย ์     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)   
สินทรัพย์เพือ่การลงทุน             

   เงินบ าเหน็จบ านาญเล้ียงชีพ
ขา้ราชการ 

  หนีสิ้นระยะยาว (เกนิ 1 ปี)   

  กองทุนบ าเหน็จบ านาญ      สินเช่ือบา้น   
  พนัธบตัรรัฐบาล      สินเช่ือรถยนต ์   
  หุน้ทุน/หุน้กู ้      อ่ืนๆ (โปรดระบุ)   
  หุน้สหกรณ์      
  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ      
  กองทุนรวม   หนีสิ้นอืน่ๆ (โปรดระบุ)   
  ทองค า      
  อ่ืนๆ(โปรดระบุ)      
        
สินทรัพย์มค่ีาหรือสินทรัพย์
ส่วนตัว (ราคา ณ ปัจจุบัน) 

     

  บ้าน      

  รถยนต์      

  เคร่ืองประดบั      

  คอนโดมิเนียม      

  ของสะสมอื่นๆ      

สินทรัพย์อืน่ๆ (โปรดระบุ)      

      

      

      

 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ข้อมูลของท่านเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยเป็นอย่างยิ่ง 
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ภาคผนวก  ข 
ประวตัิผู้วจิัย 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 
ช่ือ – นามสกุล  นางพฒันี  ทองพึง 
 
ต าแหน่ง  อาจารยป์ระจ า  ภาควชิาการเงิน 
 
การศึกษา  บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

มธ.ม. (การจดัการดา้นการเงิน) มหาวทิยาธุรกิจบณัฑิตย ์
    
ผลงานทางวชิาการ เอกสารประกอบการสอน 

 วชิาการวเิคราะห์งบการเงิน 

 วชิาวเิคราะห์เชิงปริมาณส าหรับการตดัสินใจทางการเงิน 

 วชิาการเงินส าหรับผูป้ระกอบการ 

 ต าราวชิาการเงินธุรกิจ (บทท่ี 12 และบทท่ี 13 ) 
          มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 
ประสบการณ์  การสอน  

 วชิาการเงินธุรกิจ 
 วชิาการเงินเพื่อการจดัการ 
 วชิาการวเิคราะห์งบการเงิน 
 วชิาการฝึกปฏิบติังานดา้นธุรกิจ (บริษทัจ าลอง) 
 วชิาวเิคราะห์เชิงปริมาณส าหรับการตดัสินใจทางการเงิน 
 วชิาหลกัการบญัชี 
 วชิาการวางแผนและควบคุมการเงิน 
 วชิาการเงินส าหรับผูป้ระกอบการ 

   การท างาน 
 2525 - 2537 โรงเรียนพาณิชยการสยาม 
 2538 – ปัจจุบนั มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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