
 
 

 
 
 

สารนิพนธ์ 
 

การจดัการการเงนิส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษยีณของ
พนักงานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

PERSONAL FINANCE MANAGEMENT AFFECTING SUCCESS IN 

RETIREMENT PLANNING OF PRIVATE ENTERPRISE EMPLOYEES IN 

BANGKOK. 

 
 

นางสาว อไุรวรรณ ปลอดใจด ี
5817103008 

 
 

สารนิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 
สาขาการเงินและการธนาคาร 

บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัสยาม 
พทุธศักราช 2560 

 
ลขิสิทธ์ิของมหาวทิยาลยัสยาม 



 
 

 
 
 

สารนิพนธ์ 
 

การจดัการการเงนิส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษยีณของ
พนักงานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

PERSONAL FINANCE MANAGEMENT AFFECTING SUCCESS IN 

RETIREMENT PLANNING OF PRIVATE ENTERPRISE EMPLOYEES IN 

BANGKOK. 

 
 

นางสาว อไุรวรรณ ปลอดใจด ี
5817103008 

 
 

สารนิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 
สาขาการเงินและการธนาคาร 

บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัสยาม 
พทุธศักราช 2560 

 
ลขิสิทธ์ิของมหาวทิยาลยัสยาม 



…0. 



 

  



 

  



 

  



 



(จ) 
 

กติตกิรรมประกาศ 
 

สารนิพนธ์ฉบับน้ีส า เ ร็จลุ ล่วงได้ ผู ้เ ขียนต้องขอขอบพระคุณ ดร.วิ จิตร สุพิ นิจ  และ                  
รศ.ดร. จอมพงศ ์มงคลวนิช เป็นอยา่งสูงท่ีท่านไดก้รุณารับเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์  ช่วยควบคุม 
ช่วยวางแผนแนวทางใหค้  าแนะน า ตลอดจนตรวจและแกไ้ขสารนิพนธ์น้ี ให้ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี และ
ขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจนได้ขอ้มูล
ส าหรับงานวจิยั 
 นอกจากน้ี  ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณ ดร.วิจิตร สุพินิจ และ รศ.ดร. จอมพงศ์ มงคลวนิช ท่ีกรุณา
ตรวจสอบแกไ้ขสารนิพนธ์ฉบบัน้ีให้มีความเรียบร้อยสมบูรณ์ยิ่งข้ึน และขอขอบพระคุณต่อทุกๆ ท่านท่ี
มิไดก้ล่าวนามมาในท่ีน้ี ซ่ึงไดใ้หค้วามช่วยเหลือเป็นอยา่งดีในการเขียนสารนิพนธ์น้ี 
 สุดทา้ยน้ี หวงัว่าสารนิพนธ์ฉบบัน้ี คงจะเป็นแนวทางส าหรับผูท่ี้สนใจจะศึกษาวิจยั การจดัการ
การเงินส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของพนักงานองค์กรเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ต่อไป 
 
 
               อุไรวรรณ ปลอดใจดี 
                                          25 สิงหาคม 2560 



สารบัญ 

 หน้า 
บทคดัยอ่ภาษาไทย........................................................................................................................ (ก) 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ................................................................................................................... (ค) 
กิตติกรรมประกาศ........................................................................................................................ (จ) 
 
บทที่ 

1. บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา.................................................................... 1 
1.2 กรอบแนวคิดการวจิยั................................................................................................ 2 
1.3 วตัถุประสงคข์องการวจิยั..........................................................................................3 
1.4 สมมติฐานของการวจิยั.............................................................................................. 3 
1.5 ขอบเขตของการวจิยั................................................................................................. 3 
1.6 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ.......................................................................................4 

2. แนวคิด ทฤษฎ ีและวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 
2.1 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล................................ 5 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการวางแผนการเกษียณ................................................... 16 
2.3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง.................................................................................................... 20 

3. ระเบียบวธีิวจัิย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง........................................................................................ 25 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั........................................................................................... 26 
3.3 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล.......................................................................................... 29 
3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล............................................ 29 

4. ผลการวจัิย 
4.1 ส่วนท่ี 1 สถิติเชิงพรรณนา.........................................................................................33 
4.2 ส่วนท่ี 2 สถิติเชิงอนุมาน............................................................................................44 
 
 
 



5. สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 
5.1 สรุปผลการวจิยั……………………..........................................................................55 
5.2 การวเิคราะห์การจดัการการเงินส่วนบุคคลของพนกังานองคก์รเอกชน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร.................................................................................................. 56 
5.3 การวเิคราะห์ผลส าเร็จในการวางแผนการเกษียณของพนกังานองคก์รเอกชน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร.................................................................................................. 57 
5.4 การทดสอบสมติฐาน................................................................................................ 57 
5.5 อภิปรายผลการวจิยั....................................................................................................60 
5.6 ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาในคร้ังน้ี.......................................................................... 61 
5.7 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป..........................................................................61 

 บรรณานุกรม  
 ภาคผนวก   

ภาคผนวก ก แบบสอบถาม............................................................................................. 64 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญตาราง 

ตารางที่ หน้า 
4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ......................................... 33 
4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย.ุ........................................ 33 
4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา...................... 34 
4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ.............................. 34 
4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน............... 35 
4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 35 
4.7 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความส าคญัเก่ียวกบัการจดัการการเงินส่วน
บุคคลของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นรายได.้........................................ 36 
4.8 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความส าคญัเก่ียวกบัการจดัการการเงินส่วน
บุคคลของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นรายจ่าย....................................... 37 
4.9 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความส าคญัเก่ียวกบัการจดัการการเงินส่วน
บุคคลของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นเงินออม...................................... 38 
4.10 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความส าคญัเก่ียวกบัการจดัการการเงินส่วน
บุคคลของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นเงินออม...................................... 39 
4.11 เปรียบเทียบการจดัอนัดบัระดบัความความส าคญัเก่ียวกบัการจดัการการเงินส่วนบุคคลของ
พนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นรายดา้น....................................................... 40 
4.12 เปรียบเทียบการจดัอนัดบัระดบัความความส าคญัเก่ียวกบัการจดัการการเงินส่วนบุคคลของ
พนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นรายดา้น....................................................... 40 
4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความสม ่าเสมอในการออม.. 41 
4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนปีในการออมเงิน 
ท่ีผา่นมา........................................................................................................................................ 41 
4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามผลตอบแทนเฉล่ียของการออม
ต่อปี.............................................................................................................................................. 42 
4.16 การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของพนกังาน
องคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์............................... 43 
4.17 การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นอาย ุท่ีส่งผล
ต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร.......... 44 



4.18 การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นระดบั
การศึกษา ท่ีส่งผลความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของพนกังานองคก์รเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร.......................................................................................................................... 46 
4.19 การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นสถานภาพ
สมรส ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของพนกังานองคก์รเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร.......................................................................................................................... 47 
4.20 การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นรายได ้
ต่อเดือน ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของพนกังานองคก์รเอกชน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร................................................................................................................ 49 
4.21การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นประสบการณ์
ในการท างาน ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของพนกังานองคก์รเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร.......................................................................................................................... 50 
4.22 สรุปผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความส าเร็จใน
การวางแผนเกษียณของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร..................................... 52 
4.23 ผลการวเิคราะห์ค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการการเงินส่วนบุคคลกบัความส าเร็จในการ
วางแผนเกษียณของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวธีิค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation)....................................................................... 54 
5.1 จ  านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล............................ 55 
5.2 เปรียบเทียบการจดัอนัดบัระดบัความความส าคญัเก่ียวกบัการจดัการการเงินส่วนบุคคลของ
พนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นรายดา้น....................................................... 56 
5.3 สรุปผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความส าเร็จใน
การวางแผนเกษียณของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร..................................... 58 
5.4 ผลการวเิคราะห์ค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการการเงินส่วนบุคคลกบัความส าเร็จในการ
วางแผนเกษียณของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวธีิค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation)....................................................................... 59 



บทที ่1  
 

บทน า 
 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 การวางแผนทางการเงินหรือการจดัการการเงินส่วนบุคคลนั้นถือไดว้่าเป็นเคร่ืองมือท่ีจะ
ช่วยให้บุคคลเตรียมความพร้อมและน าชีวิตไปสู่ความมัน่คงทางการเงินในอนาคตได้ โดยควรเร่ิม
จากการปลูกฝังนิสัยการออมและการใชเ้งินอย่างสมเหตุสมผลตั้งแต่วยัเด็ก เพื่อบ่มเพาะให้บุคคลมี
วนิยัทางการเงินไวก่้อน เน่ืองจากเม่ือเขา้สู่วยัท างานและมีรายไดจ้ากการท างาน จึงตอ้งมีความจ าเป็น
ในการวางแผนการจดัสรรรายได้ให้เพียงพอ สามารถมีเงินออมตามเป้าหมาย และจดัการรายจ่าย
ต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะเม่ือมีครอบครัวความจ าเป็นในการตอ้งดูแลทั้งตนเองและคนใน
ครอบครัวยิ่งมีมากข้ึน ท าให้ความรับผิดชอบและภาระทางการเงินยิ่งเพิ่มข้ึนตามมาดว้ยเช่นกนั ซ่ึง
ส่งผลให้การวางแผนทางการเงินมีความส าคญัมากข้ึน แมก้ระทัง่เม่ือเกษียณอายุ ก็ยงัตอ้งวางแผน
ทางการเงินในการจดัสรรการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม เน่ืองจากเป็นวยัท่ีมีรายไดล้ดลง แต่ค่าใช้จ่าย
ส่วนใหญ่ยงัคงอยู ่หรืออาจสูงข้ึนในบางหมวด เช่น การรักษาพยาบาล ซ่ึงหากไม่มีการวางแผนท่ีดีก็
อาจเกิดปัญหาไดอ้นาคต 

การวางแผนทางการเงินท่ีดีจดัไดว้า่เป็นเขม็ทิศท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ และท าให้มีอิสรภาพ
ทางการเงินได ้เพราะถา้หากรู้ว่าชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ทุกคนก็ควรจะใช้ชีวิตอย่างไม่
ประมาท มีสติอยูต่ลอดเวลา การวางแผนทางการเงินจึงถือวา่เป็นแบบอยา่งของการใชชี้วิตของคนท่ี
มีสติและปัญญา มีเหตุผล รู้ว่าก าลงัท าอะไรอยู่ และพร้อมจะรับมือกบัปัญหาความไม่แน่นอนท่ี
เกิดข้ึน ท าใหส้ามารถด าเนินชีวติไดอ้ยา่งมีเป้าหมาย และเดินตามเป้าหมายไดอ้ยา่งถูกทาง ซ่ึงคนท่ีมี
การวางแผนทางการเงินท่ีดีก็ย่อมท าให้มีโอกาสประสบความส าเร็จในชีวิตได ้(กาญจนา หงษท์อง, 
2551) 

การวางแผนทางการเงินเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับทุกคน และจะยิ่งมีความจ าเป็นมากข้ึนใน
อนาคตขา้งหนา้ เน่ืองจากชีวติมีความไม่แน่นอนมากข้ึน โดยความไม่แน่นอนของชีวิตทางเศรษฐกิจ 
ท่ีจะส่งผลต่อราคาส่ิงจ าเป็นต่างๆ ท่ีใชใ้นการด ารงชีพมีราคาเพิ่มข้ึน อตัราเงินเฟ้อเพิ่มสูงข้ึน รวมไป
ถึงความไม่แน่นอนของชีวิตทางสังคมท่ีคนมีระดบัการศึกษาสูงข้ึนใชร้ะยะเวลาในการเรียนมากข้ึน 
ท าให้มีระยะเวลาการท างานและออมเงินลดลง ในขณะท่ีวิทยาการแพทยท่ี์กา้วหน้า ท าให้คนเรามี



2 
 

อายยุนืข้ึนส่งผลใหร้ะยะเวลาการใชเ้งินเพื่อการด ารงชีพนานข้ึน จากปัจจยัความไม่แน่นอนดงักล่าว 
ท าใหทุ้กคนตอ้งหนัมาใหค้วามส าคญักบัการวางแผนทางการเงินมากข้ึน  

ดงันั้นจากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัไดส้นใจศึกษา “การจดัการการเงินส่วนบุคคลท่ีส่งผล
ต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร” เพื่อน าผล
การศึกษาท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณและช่วยส่งเสริมให้คนวยัท างาน
มีความมัน่คงและมีคุณภาพชีวติท่ีดีไดห้ลงัเกษียณอายงุานในอนาคต 

 
1.2 กรอบแนวคิดการวจัิย 
 
                          ตัวแปรต้น              ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. สถานภาพสมรส 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
6. ประสบการณ์ในการท างาน 
 
การจัดการการเงินส่วนบุคคล  
1. ดา้นรายได ้
2. ดา้นรายจ่าย 
3. ดา้นเงินออม 
4. ดา้นการลงทุน 

ผลส าเร็จในการวางแผนการเกษียณ 
1. จ านวนเงินออมในปัจจุบนั 
2. ความสม ่าเสมอในการออม 
3. จ  านวนปีในการออมเงินท่ีผา่นมา 
4. ผลตอบแทนเฉล่ียของการออมต่อปี 
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1.3 วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
 

1.3.1 เพื่อศึกษาการจดัการการเงินส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณ
ของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.3.2 เพื่อศึกษาการจัดการการเงินส่วนบุคคลของพนักงานองค์กรเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

1.3.3 เพื่อศึกษาการวางแผนเกษียณของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

1.4 สมมติฐานของการวจัิย  
 

1.4.1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของพนกังาน
องคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

1.4.2 การจดัการการเงินส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการวางแผนเกษียณ
ของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
1.5 ขอบเขตของการวจัิย 
 

การวิจยัในคร้ังน้ี เป็นศึกษา “การจดัการการเงินส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
วางแผนเกษียณของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยไดก้ าหนดขอบเขตการวิจยั
ไวด้งัต่อไปน้ี คือ 

 
 1. ขอบเขตดา้นประชากร  

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ พนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  

เป็นการศึกษามุ่งเน้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนบุคคล การจดัการการเงินส่วน
บุคคล และความส าเ ร็จในการวางแผนเกษียณของพนักงานองค์กรเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 3. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี  
พื้นท่ีการวจิยั คือ กรุงเทพมหานคร 
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 4. ขอบเขตดา้นระยะเวลา  
ระยะเวลาในการวิจัยค ร้ัง น้ี  ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถามในเดือน มิถุนายน ถึง กนัยายน 2560 
 
1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
 
 การศึกษาในเร่ือง การจดัการการเงินส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผน
เกษียณของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มุ่งประโยชน์ดงัน้ี 
 1.6.1 ท าให้ทราบการจัดการการเงินส่วนบุคคลของพนักงานองค์กรเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 1.6.2 ท าใหท้ราบถึงการวางแผนเกษียณของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1.6.3 ท าให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการการเงินส่วนบุคคลและความส าเร็จใน
การวางแผนเกษียณของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 



 

 

บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
การศึกษาเร่ือง “การจดัการการเงินส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณ

ของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาเอกสารและผลงานการ
วจิยัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 2.1 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการวางแผนการเกษียณ 

 2.3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1 แนวคิด และทฤษฎเีกีย่วกบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
 

ความหมายของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  
ไดมี้ผูใ้หนิ้ยามเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลไวต่้างๆ กนั ดงัน้ี  
ณฐัพล นิมมานพชัรินทร์ (2549) กล่าววา่ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล หมายถึง การ

คน้หาทางเลือกเพื่อสนบัสนุนกระบวนการในการตดัสินใจล่วงหน้าเก่ียวกบัปริมาณและเวลาของ
เงินทุน แหล่งของเงินทุน และการจัดสรรเงินทุน ด้วยการก าหนดกิจกรรม วิธีการ เวลา และ
ผูรั้บผดิชอบประกอบการจดัการความเส่ียงต่างๆ ทางการเงิน 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ฟินนัซ่า จ  ากดั (ม.ป.ป.) ให้ความหมายของการวางแผน
การเงินส่วนบุคคล (Personal Financial Planning) ไวคื้อ การสร้าง ใช้งาน ปรับปรุง และแกไ้ข
แผนงานเพื่อความส าเร็จตามเป้าหมายทางการเงินของบุคคลหน่ึงบุคคลใดโดยเฉพาะ โดยแนวคิด
ของแผนเน้นถึงเป้าหมายนบัตั้งแต่จุดแรกเร่ิมของการวางแผนการลงทุน มากกว่าการใช้เคร่ืองมือ
ทางการเงินแบบใดแบบหน่ึง หรือมากกวา่นั้น เพื่อแกไ้ขปัญหาการเงินบางปัญหาเท่านั้น  

ศิรินุช อินละคร (2548) ให้ความหมายของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ไวว้่า เป็น
กระบวนการในการจดัการกบัเงินของบุคคล เพื่อให้บุคคลบรรลุเป้าหมายทางการเงินท่ีตอ้งการโดย
เป้าหมายของบุคคลสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ  

1. เป้าหมายท่ีเก่ียวกบัเงิน (Financial Goals) หรือเรียกว่า “เป้าหมายทางการเงิน” เป็น
เป้าหมายท่ีสามารถก าหนดในรูปตวัเงินได ้และหากบรรลุเป้าหมายทางการเงินจะท าให้บุคคลมี
ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน เป้าหมายทางการเงินของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัตามสถานะภาพของบุคคล 
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รวมทั้งสถานะทางการเงินของบุคคลนั้น เช่น ต้องการเก็บเงินซ้ือบ้าน ต้องการเก็บเงินไวเ้ป็น
ทุนการศึกษาบุตร ตอ้งการเก็บเงินไวส้าหรับใชจ่้ายในช่วงเกษียณอายุ ตอ้งการมีเงินเพียงพอส าหรับ
ใชจ่้ายในชีวติประจ าวนั ส่ิงส าคญัท่ีจะท าใหบุ้คคลบรรลุเป้าหมายทางการเงินท่ีตอ้งการไดคื้อ “เงิน” 
ดงันั้นการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลท่ีดีจะช่วยให้บุคคลบรรลุเป้าหมายทางการเงินท่ีตอ้งการ
ได ้ 

2. เป้าหมายท่ีไม่เก่ียวกบัเงิน (Non – Financial Goals) เป็นเป้าหมายท่ียากท่ีจะก าหนดใน
รูปตวัเงินได ้เช่น ตอ้งการใหชี้วติครอบครัวมีความสุข ตอ้งการช่วยเหลือผูย้ากไร้ ตอ้งการช่วยเหลือ
สัตวท่ี์ถูกทิ้ง ซ่ึงบุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายเหล่าน้ีไดโ้ดยอาจจะไม่จ  าเป็นตอ้งใชเ้งินเลย  

 
ประโยชน์ของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  
ศิรินุช อินละคร (2548) กล่าวว่า การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลมีประโยชน์ต่อบุคคล

ดงัน้ี  
1. ช่วยให้บุคคลมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เน่ืองจากการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลท่ีดีจะ

ช่วยใหบุ้คคลบรรลุเป้าหมายทางการเงินท่ีตอ้งการได ้ 
2. ช่วยให้บุคคลมีการจัดการกับรายรับ รายจ่าย รวมทั้ งเงินออมของตนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
3. ช่วยให้บุคคลมีการควบคุมสถานะทางการเงินของตนอยา่งสม ่าเสมอ ทั้งน้ีเพื่อป้องกนั

ไม่ใหบุ้คคลมีภาระหน้ีสินมากเกินไป  
4. ช่วยลดความวิตกกงัวลทางการเงินของบุคคล เน่ืองจากการวางแผนทางการเงินส่วน

บุคคลจะรวมถึงการคาดการณ์รายได้ และค่าใช้จ่ายของบุคคลในอนาคตแล้วน าไปวางแผนทาง
การเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินท่ีตอ้งการ ดงันั้นการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลจึง
ช่วยใหบุ้คคลมีการคาดการณ์เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตพร้อมทั้งท าการวางแผนรองรับ
ไวด้ว้ย  

 
ขอบเขตของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคล  
สุขใจ น ้ าผุด (2545) กล่าวว่า การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลท่ีดีนั้น ผูว้างแผนควรมี

ความเขา้ใจดา้นเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งรู้จกัน าเคร่ืองมือต่างๆ ในการบริหารการเงิน (Financial 
Management Tools) มาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อการวางแผนท่ีถูกตอ้งสมเหตุสมผลและมีทาง
เป็นไปได้มากข้ึน โดยการบริหารการเงินบุคคลครอบคลุมถึงการจดัการการเงินท่ีส าคญัๆ ของ
บุคคลใน 6 ลกัษณะ ดว้ยกนัคือ  
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1. การสร้างฐานะความมัน่คงทางการเงิน (Financial Health) ซ่ึงได้แก่การมีงานท าท่ี
เหมาะสมก่อให้เกิดรายได้ท่ีมัน่คง รู้จกัวางแผนใช้จ่าย ท างบประมาณตลอดจนการรู้จกัเลือกใช้
เครดิตเพื่อเสริมฐานะความเป็นอยูข่องชีวติอีกดว้ย  

2. การรู้จกัใช้เงินอย่างฉลาด (Spending Money Wisely) โดยใช้เงินเป็นในทุกดา้นไม่ว่า
เร่ืองอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม การคมนาคม และอ่ืนๆ  

3. การใชเ้งินเพื่อท่ีอยูอ่าศยั (Home and Other Real Estate) เพื่อให้มีท่ีพ  านกัอนัสุขสบาย
และปลอดภยั อีกทั้งเป็นการลงทุนท่ีไม่เสียหลาย  

4. การสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยการท าประกันภัย (Insurance 
Program)  

5. การลงทุนประเภทต่างๆ (Diversified Investment Portfolio) โดยเลือกหลกัทรัพยล์งทุน
และสถาบนัท่ีจะลงทุนใหเ้หมาะสม  

6. การวางแผนการเงินส าหรับอนาคตยามปลดเกษียณ (Retirement) เพื่อความมัน่คงและสุข
สบายตลอดชัว่อายขุยัของบุคคล  
 

พูนทรัพย ์รามนฎั (2526) กล่าวว่า แนวคิดดา้นการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเกิดข้ึน
จากรายไดท่ี้บุคคลไดม้าถูกน าไปวางแผนเพื่อการใชจ่้ายในส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีพ ไดแ้ก่ อาหาร 
เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั ยารักษาโรค นอกจากนั้นเป็นการจ่ายเพื่อความสะดวกสบายซ่ึงมกัข้ึนอยูก่บั
ความจ าเป็นและความพึงพอใจเป็นส่ิงส าคญั  

สุขใจ น ้าผดุ (2545) กล่าวไวว้า่ การบริหารการเงินบุคคล มีองคป์ระกอบและความสัมพนัธ์
เก่ียวขอ้งกบัหลายส่ิงเป็นตน้วา่ อาชีพ (Career Choice) รายได ้(Income) และวิถีการด าเนินชีวิตของ
บุคคล (Life Style) ฯลฯ โดยการเลือกอาชีพ (Career Choice) รายได ้(Income) ถือเป็นปัจจยัส าคญั
ในการก าหนดวิถีการด าเนินชีวิตของบุคคล (Life Style) ผูท่ี้มีอาชีพดีมีรายได้สูงก็ย่อมจะมีชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีหรูหราและสะดวกสบายไดม้ากกว่าผูมี้รายไดน้้อย และเช่นเดียวกนัเขาก็ย่อมท่ีจะ
สามารถก าหนดเป้าหมายทางการเงิน (Financial Goals) ของตนให้สูงกวา่ไดด้ว้ย แต่ทุกคนไม่วา่จะ
มีระดบัรายไดแ้ละความเป็นอยูอ่ยา่งไรก็ตามก็ควรจะมีการก าหนดเป้าหมายทางการเงิน (Financial 
Goals) ของตนไว ้ซ่ึงการตั้งเป้าหมายน้ีให้ก าหนดในระดบัท่ีเหมาะสมและคิดวา่ตนเองสามารถท า
ได้ และจะบรรลุผลส าเร็จตามท่ีวางไว ้การก าหนดเป้าหมายทางการเงินนั้นควรมีการก าหนดทั้ง
เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว กล่าวคือ ถา้หวงัจะให้ตนเองและครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีก็
ควรจะตอ้งมีการก าหนดเป้าหมายทางการเงินในระยะสั้น (Short – Term Financial Planning) ไว ้แต่
ถา้มุ่งหวงัจะให้ครอบครัวมีรากฐานท่ีมัน่คงและตนเองมีความสุขสบายในบั้นปลายของชีวิตก็ตอ้ง
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เตรียมการวางแผนการเงินระยะยาว (Long – Term Financial Planning) ไวด้ว้ย ในการวางแผนทาง
การเงินท่ีดีนั้น ผูว้างแผนควรมีความเขา้ใจทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งรู้จกัน าเคร่ืองมือ
ต่างๆ ในการบริหารการเงิน (Financial Management Tools) มาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อให้การ
วางแผนดงักล่าวถูกตอ้งสมเหตุสมผลและมีทางเป็นไปไดม้ากยิง่ข้ึน  

นอกจากน้ี สุขใจ น ้าผดุ (2545) ไดก้ล่าวถึงขอ้คิดดา้นการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลไว้
วา่  

1. เวลาเป็นส่ิงท่ีมีค่าในการวางแผนการเงินและในการบริหารเงิน ควรใชเ้วลาใหน้อ้ยท่ีสุด  
2. การจดัการวางแผนการเงินควรมีการยดืหยุน่ได ้ 
3. ควรมีการปรับปรุงแผนงานระยะยาว และควรมีการตรวจสอบอยูเ่สมอเพื่อให้บรรลุผล

ส าเร็จ  
4. การซ้ือสินคา้ราคาแพงแลว้ไดคุ้ณภาพดี จะท าให้เสียค่าใชจ่้ายในระยะยาวต ่ากวา่ซ้ือของ

ราคาถูก แต่ไดสิ้นคา้คุณภาพต ่า  
5. ควรหลีกเล่ียงการเป็นหน้ีโดยไม่จ  าเป็น เพราะการเป็นหน้ีจะท าให้เสียค่าใช้จ่ายและ

อตัราดอกเบ้ียแทจ้ริงค่อนขา้งสูง  
6. พยายามเสียค่าใชจ่้ายใหน้อ้ยท่ีสุด แต่ใหไ้ดป้ระโยชน์มากท่ีสุด  
7. พยายามวางแผนการเงินและบริหารเงินท่ีมีอยูใ่หไ้ดป้ระโยชน์สูงท่ีสุด  
8. ควรพฒันาปรับปรุงงานอดิเรกท่ีท าอยู่ให้มีผลประโยชน์เกิดข้ึน อนัเป็นการใช้เวลาว่าง

ไดอ้ยา่งมีคุณค่า  
9. ใชป้ระสบการณ์และความรู้ท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์เพิ่มพนู  
10. อย่าลืมว่าระยะเวลาเป็นส่ิงส าคญั ควรวางแผนการใช้เงินต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบัเร่ือง

ของเวลาเสมอ  
 
เป้าหมายในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  
ไดมี้ผูใ้หนิ้ยามเก่ียวกบัเป้าหมายในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลไวต่้างๆกนั ดงัน้ี  
ศิรินุช อินละคร (2548) กล่าววา่ การก าหนดเป้าหมายทางการเงินอาจก าหนดตามระยะเวลา 

ไดแ้ก่ เป้าหมายทางการเงินระยะสั้น และเป้าหมายทางการเงินระยะยาว ดงัน้ี  
เป้าหมายทางการเงินระยะสั้น (Short Term Financial Goals) เป็นเป้าหมายท่ีบุคคลสามารถ

ท าใหส้ าเร็จไดภ้ายในระยะเวลาสั้นๆ นัน่คือไม่เกิน 1 ปี เช่น ฤดูร้อนน้ีตอ้งการซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 
ตอ้งการเก็บเงินไปเท่ียวต่างจงัหวดั  
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เป้าหมายทางการเงินระยะยาว (Long Term Financial Goals) เป็นเป้าหมายท่ีบุคคลตอ้งการ
ใน 5 – 20 ปี ขา้งหนา้ หรือเป็นเป้าหมายท่ีบุคคลตอ้งใชเ้วลานานในการสะสมเงินเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย เช่น ตอ้งการเก็บเงินไวใ้ชห้ลงัเกษียณ ตอ้งการเก็บเงินไวเ้ป็นทุนการศึกษาบุตรในอนาคต 
เป้าหมายระยะยาวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้เน่ืองจากในอนาคตภาวะและเหตุการณ์ต่างๆ อาจจะ
เปล่ียนแปลงไป เช่น ภาวะเศรษฐกิจรวมทั้งการเปล่ียนแปลงความตอ้งการของบุคคลเอง เช่น บุคคล
ตั้งเป้าหมายไวว้า่จะซ้ือบา้นเด่ียวราคา 2 ลา้นบาทในอีก 5 ปีขา้งหนา้ เม่ือเวลาผา่นไปภาวะเศรษฐกิจ
ตกต ่าลงท าให้บุคคลมีรายไดน้อ้ยลง ดงันั้น บุคคลอาจจะเปล่ียนเป้าหมายจากบา้นท่ีมีราคา 2 ลา้น
เป็นบา้นท่ีมีราคาต ่ากวา่  

ทั้งน้ี กฤษฎา เสกตระกูล (ม.ป.ป.) ได้กล่าวว่า การจดัท างบการเงินส่วนบุคคล และการ
ตรวจสุขภาพทางการเงิน เป็นเพียงจุดเร่ิมตน้ของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อความมัง่คัง่ 
ใชบ้อกวา่บุคคลอยู ่ณ ท่ีใดในปัจจุบนั แต่ยงัไม่ไดบ้อกวา่ก าลงัจะไปท่ีใดในอนาคต ซ่ึงก็เหมือนการ
เดินทางปกติทัว่ไปท่ีตอ้งรู้เป้าหมายหรือจุดหมายท่ีก าลงัจะไป ในท่ีน้ี หมายถึง "เป้าหมายชีวิต" โดย 
"เป้าหมายในชีวิต" หมายถึง สภาพหรือเหตุการณ์ท่ีบุคคลตอ้งการให้เกิดข้ึนในชีวิตในอนาคต เช่น 
อยากเกษียณอยา่งมีความสุข มีเงินใชพ้อเพียง มีสุขภาพกายสุขภาพใจท่ีดี ลูกๆ จบการศึกษาดี มีงาน
ท า มีครอบครัวท่ีดี มีทรัพยส์มบติัตกทอดให้กบัลูกหลาน เป็นตน้ ซ่ึงคนส่วนใหญ่มกัจะมีความฝัน
อยากบรรลุเป้าหมายในชีวติคลา้ยๆ อยา่งน้ี แมว้า่รายละเอียดของวิธีการไปสู่เป้าหมายของแต่ละคน
อาจจะแตกต่างกนั เช่น บางคนใช้วิธีท  าธุรกิจ บางคนใช้วิธีการท างานเป็นพนกังานมืออาชีพใน
องคก์ร เป็นตน้  

ในการวางแผนทางการเงินจะถือว่าเป้าหมายในชีวิต ก็คือ "เป้าหมายทางการเงิน" แมว้่า
สภาพของการบรรลุเป้าหมายในชีวิตสามารถมองได้หลายด้าน เช่น การมีความภาคภูมิใจใน
ความส าเร็จจากการงาน การมีร่างกายและจิตใจท่ีแข็งแรง แต่ดา้นหน่ึงท่ีขาดไม่ไดก้็คือ การมอง
สภาพของการบรรลุเป้าหมายในชีวิตให้เป็นตวัเลขทางการเงิน เช่น การบรรลุชีวิตวยัเกษียณอยา่งมี
ความสุข มีเงินใชห้ลงัเกษียณอยา่งเพียงพอ โดยตอ้งสามารถระบุให้ไดว้า่ หลงัเกษียณแลว้ตอ้งการ
ใช้เงินเดือนละเท่าใด น่ีก็เป็นการเปล่ียนจากเป้าหมายในชีวิตให้เป็นเป้าหมายทางการเงิน แต่ก็ยงั
เป็นเร่ืองเดียวกนั การตั้งตน้ให้มีเป้าหมายทางการเงิน ท าให้คิดยอ้นกลบัมาได้ต่อไปว่า ณ วนัท่ี
เกษียณตอ้งมีเงินอย่างน้อยเท่าใด และจากวนัน้ีจนถึงวนัเกษียณตอ้งเก็บเงินเดือนละเท่าใดจึงจะได้
เงินกอ้นนั้น และเทียบกบัท่ีเก็บออมอยู่ตอนน้ี จะตอ้งออมเพิ่มอีกหรือไม่ และควรก าหนดรูปแบบ
การออมและการลงทุนในรูปแบบอ่ืนเพื่อเร่งให้บรรลุเป้าหมายให้เร็วข้ึนกว่าเดิมหรือไม่ เป็นตน้ 
การอธิบายในลกัษณะน้ีจะท าใหม้องเห็นภาพของการวางแผนทางการเงิน  
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โดยปกติในชีวิตคนมีเป้าหมาย ถ้าเอาระยะเวลามาจบั ก็อาจจะแบ่งเป้าหมายออกเป็น 3 
ระยะไดแ้ก่ 

1) เป้าหมายทางการเงินระยะสั้น มกัมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ส่วนใหญ่มกัเป็นเป้าหมายเพื่อ
ตอบสนองใหชี้วติตนเองและครอบครัวมีความสะดวกสบาย เช่น มีเป้าหมายจะเก็บเงิน เพื่อซ้ือตูเ้ยน็
ใหม่ หรือไปท่องเท่ียวตากอากาศในประเทศในวนัหยดุ  

2) เป้าหมายทางการเงินระยะปานกลาง จะมีระยะเวลาอยูร่ะหว่าง 1-5 ปี เป็นเป้าหมายท่ี
ยงัคงตอบสนองความสะดวกสบายใหก้บัตนเองและครอบครัว แต่เป็นเป้าหมายท่ีตอ้งใชเ้งินจ านวน
มากข้ึน เช่น การไปท่องเท่ียวในยโุรปกบัครอบครัวในอีก 3 ปีขา้งหนา้ หรือบางกรณีก็เป็นเป้าหมาย
เพื่อให้ชีวิตตนเองและครอบครัวประสบความส า เร็จ เช่น การวางแผนการเงินเพื่อส่งให้ลูกเรียน
ระดบัปริญญาตรีและปริญญาโทในอีก 4 ปีขา้งหนา้ เป็นตน้  

3) เป้าหมายทางการเงินระยะยาว มีระยะเวลาประมาณ 5 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่เป็นเป้าหมายท่ี
ส าคญัท่ีสุดในชีวติ ท่ีตอ้งใชเ้งินจ านวนมากจึงจะบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการได ้เช่น การเกษียณ
โดยมีเงินใชอ้ยา่งพอเพียงไปจนกวา่ส้ินอายขุยั การผอ่นหน้ีเงินกูบ้า้น ซ่ึงตอ้งใชเ้วลานาน โดยไม่มี
ปัญหาทางการเงิน เป็นตน้  

ในชีวติของคนเม่ือมีเป้าหมายหลายเป้าหมายและหลายระยะเวลา แต่ละเป้าหมายใชจ้  านวน
เงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแตกต่างกนั ถา้ตอ้งการบรรลุทุกเป้าหมาย ตอ้งคิดว่าจะตอ้งใช้เงินเท่าใด 
ตอ้งเก็บออมเท่าไร และความมัง่คัง่ท่ีเป็นอยูใ่นทุกวนัน้ี จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายไดห้รือไม่ จะตอ้ง
เพิ่มความมัง่คัง่อีกเท่าใด จึงจะท าให้บรรลุเป้าหมายแล้ว ยงัก่อให้เกิดความมัง่คัง่แบบไม่รู้จบ 
สามารถส่งมอบต่อลูกหลาน และ/หรือ กระจายต่อไปใหส้ังคมได ้

 
กระบวนการในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  
ศิรินุช อินละคร (2548) กล่าวถึง กระบวนการในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลวา่มี 5 

ขั้นตอน คือ  
ขั้นท่ี 1 ประเมินสถานะทางการเงินของบุคคลในขณะนั้น ขั้นตอนแรกของการวางแผนทาง

การเงินส่วนบุคคล คือการประเมินสถานะทางการเงินของตนเองในขณะนั้น โดยพิจารณาจาก
รายได ้ค่าใชจ่้าย สินทรัพย ์ภาระหน้ีสิน รวมทั้งเงินออมท่ีมีอยู่ วิธีการประเมินสถานะทางการเงิน
ของบุคคล คือ การจดัท างบการเงินส่วนบุคคล ไดแ้ก่ งบดุลส่วนบุคคล (Personal balance sheet) 
และงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย (Income and expenditure statement)  

ขั้นท่ี 2 ก าหนดเป้าหมายทางการเงิน การก าหนดเป้าหมายทางการเงินเป็นขั้นตอนท่ีมี
ความส าคญัขั้นตอนหน่ึงในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เน่ืองจากหากบุคคลมีเป้าหมายทาง
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การเงินแลว้จะสามารถก าหนดแนวทางท่ีตอ้งปฏิบติัเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินท่ีตอ้งการได ้
เปรียบเสมือนกบัการเดินทางท่ีก่อนอ่ืนจะตอ้งก าหนดท่ีหมายท่ีจะเดินทางไปเสียก่อนแลว้จึงจะ
สามารถก าหนดเส้นทางท่ีจะใช้ในการเดินทางได ้ในการก าหนดเป้าหมายทางการเงินนั้น บุคคล
จะต้องระบุให้ชัดเจนว่าต้องการอะไร เช่น ต้องการซ้ือรถยนต์ราคาเท่าไหร่และจะซ้ือเม่ือใด 
นอกจากนั้นเป้าหมายทางการเงินควรจะมีความเป็นไปได้ นั่นคือ เป้าหมายทางการเงินควรจะ
เหมาะสมกบัสถานะทางการเงินของบุคคลนั้นดว้ย  

ขั้นท่ี 3 ก าหนดทางเลือกและประเมินทางเลือก ขั้นตอนน้ีเป็นการก าหนดทางเลือกท่ีเป็นไป
ไดท่ี้จะท าให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินท่ีก าหนดไว ้และพิจารณาเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมมาก
ท่ีสุด โดยพิจารณาจากสถานะทางการเงินของบุคคลนั้น ภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้งพิจารณาความเส่ียง
ของแต่ละทางเลือกด้วย ในขั้นตอนน้ีบุคคลจ าเป็นตอ้งหาขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อช่วยในการ
ก าหนดทางเลือกและประเมินทางเลือก เช่น หนังสือ วารสารหรือเว็บไซต์ต่างๆ รวมทั้งบุคคล
อาจจะขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ เช่น นกัวางแผนภาษี หรือผูท่ี้ใหค้  าปรึกษาทางการเงิน  

ขั้นท่ี 4 สร้างและปฏิบติัตามแผนการเงิน เม่ือพิจารณาเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมไดแ้ลว้ 
ขั้นตอนต่อมาคือการก าหนดแผนการเงินจากทางเลือกนั้น ซ่ึงเป็นการระบุวิธีท่ีตอ้งปฏิบติัเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายทางการเงินท่ีตอ้งการ และเม่ือก าหนดแผนการเงินแล้วขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุดใน
กระบวนการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล คือ การปฏิบติัตามแผนการเงินท่ีก าหนดไว ้เน่ืองจาก
หากวางแผนการเงินไวดี้มากเพียงใดก็ตามแต่หากไม่มีการปฏิบติัตามแผนท่ีวางไวก้็จะไม่บรรลุ
เป้าหมายทางการเงินท่ีต้องการ การปฏิบติัตามแผนการเงินอาจจะตอ้งติดต่อกับบุคคลอ่ืน เช่น 
ตวัแทนประกนัชีวติเพื่อซ้ือประกนัชีวติ หรือใชบ้ริการจากนายหนา้ขายหลกัทรัพย ์(Broker) เพื่อซ้ือ
หลกัทรัพยท่ี์ตอ้งการลงทุน หรือใชบ้ริการจากธนาคารในการฝากเงิน หรือการท าธุรกรรมทางการ
เงินอ่ืนๆ  

ขั้นท่ี 5 ติดตามผล และปรับปรุงแผน การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเป็นขั้นตอนท่ีไม่มีท่ี
ส้ินสุด นั่นคือเม่ือบุคคลได้ปฏิบัติตามแผนท่ีวางไวแ้ล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการติดตามผล โดย
พิจารณาว่าแผนการเงินนั้นเหมาะสมหรือไม่ สามารถปฏิบติัไดจ้ริงหรือไม่ หากไม่สามารถปฏิบติั
ตามแผนไดบุ้คคลจะตอ้งทาการปรับแผนการเงินใหม่ นอกจากนั้นภาวะเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้ง
สถานะทางการเงินของบุคคลมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ เช่น มีความกา้วหนา้ในงานท าให้บุคคลมี
รายได้สูงข้ึน หรือภาวะเศรษฐกิจตกต ่าท าให้บุคคลมีรายได้ลดลง ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีจะ
ส่งผลกระทบต่อแผนการเงินของบุคคลนั้นดว้ย ดงันั้นบุคคลจึงตอ้งท าการทบทวนและปรับปรุง
แผนการเงินอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ  
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Gitman และ Joehnk (2007 อา้งใน จนัทร์เพ็ญ บุญฉาย, 2552, หน้า 20) กล่าวถึง 
กระบวนการของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลวา่ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน ดงัน้ี  

1. ก าหนดเป้าหมายทางการเงินของตนเองในระดบัท่ีเหมาะสม คิดว่าตนเองท าได ้และจะ
บรรลุผลส าเร็จตามท่ีวางไว ้(Define Financial Goals)  

2. พฒันาแผนการเงินและกลยุทธ์ เพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้(Develop Financial 
Plans and Strategies to Achieve Goals)  

3. ท าการปฏิบติัตามแผนการเงินและกลยุทธ์ตามท่ีวางไว ้(Implement Financial Plans and 
Strategies)  

4.  พัฒนาและปรับปรุงแผนเป็นระยะๆ ส าหรับแต่ละช่วงเวลาเพื่อท่ีจะใช้ในการ
ประสานงานและควบคุมให้เป็นไปตามการวางแผนท่ีก าหนดไว ้(Periodically Develop and 
Implement Budgets to Monitor and Control Progress Toward Goals)  

5. ใช้งบการเงินเป็นตวัประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อการแก้ไขส่ิงผิด (Use Financial 
Statements to Evaluate Results of Plans and Budgets, Taking Corrective Action as Required)  

6. ทบทวนเป้าหมายและปรับปรุงแผนและกลยุทธ์ทางการเงินให้เหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป (Redefine Goals and Revise Plans and Strategies as Personal 
Circumstances Change)  
 

ประเภทของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  
กาญจนา หงษท์อง (2551) กล่าววา่ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลท่ีดีจะเป็นตวัก าหนด

ทิศทางและการตดัสินใจทางการเงิน เพื่อใหส้ามารถบรรลุถึงเป้าหมายทางการเงินท่ีตอ้งการได ้หาก
บุคคลใดเร่ิมต้นทาการวางแผนทางการเงินเร็ว มีการปฏิบติัตามอย่างมีวินัย และสม ่าเสมอแล้ว 
บุคคลนั้นก็จะเขา้ใกล้ความมีอิสรภาพทางการเงินได้มากข้ึน แผนการเงินหลกัๆ ท่ีส าคญั ท่ีควร
วางแผนเร่ิมปฏิบติั มีดงัน้ี  

1. แผนการออม บุคคลควรท าการศึกษาช่องทางในการออมใหร้อบดา้นท่ีมีมากกวา่การฝาก
ธนาคาร ไม่วา่จะเป็นพนัธบตัร สลาก สหกรณ์ แลว้เลือกช่องทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงแต่ละช่องทาง
ในการออมก็จะมีความเส่ียงท่ีแตกต่างกัน เช่น ผลตอบแทนท่ีสูงก็จะมาพร้อมกับความเส่ียงท่ี
เพิ่มข้ึนเสมอ ท่ีส าคญัตอ้งท าการออมอยา่งพอเหมาะพอดี และสอดรับกบัเง่ือนไขทางการเงิน เพื่อ
ไม่ใหรู้้สึกวา่การออมเป็นภาระ และสามารถท าการออมไดอ้ยา่งสม ่าสมอ  

2. แผนการลงทุน บุคคลจะตอ้งไม่ลืมกฎการกระจายความเส่ียง เช่นเดียวกบัการออม คือ 
เลือกลงทุนในช่องทางท่ีมีความเส่ียงในระดบัท่ีรับได ้แลว้ศึกษาขอ้ดีขอ้เสียของการลงทุนนั้นอยา่ง
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รอบดา้น ซ่ึงแผนการลงทุนในแต่ละปีก็อาจจะถูกปรับเปล่ียนให้สอดรับกบัสถานการณ์และตวัแปร
ในช่วงนั้นๆ เพื่อให้เหมาะสมกบัสถานการณ์การลงทุน เช่น ถา้หากบุคคลไม่อยากเผชิญหน้ากบั
ความผนัผวนท่ีอาจจะเกิดข้ึนในระยะสั้น ก็ควรจะมุ่งลงทุนระยะยาวเพราะการลงทุนระยะยาวเป็น
หลกัของการลงทุนท่ีจะท าใหเ้งินของบุคคลงอกเงยไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

3. แผนการบริหารหน้ี แผนน้ีมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าเพื่อปลดเปล้ืองภาระหน้ีสิน โดยจะ
เร่ิมต้นด้วยการท่ีบุคคลต้องรู้เร่ืองหน้ีก่อนว่ามีหน้ีรวมทุกประเภททั้งหมดเท่าไหร่ เม่ือตั้งใจจะ
สะสางหน้ีกอ้นเดิม ตอ้งหยุดสร้างหน้ีกอ้นใหม่หรืออยา่สร้างหน้ีเพิ่ม ส าคญัท่ีสุดคือตอ้งรู้จกัใชจ่้าย
และควบคุมค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็น ระมดัระวงัการใชจ่้ายให้มากข้ึน และหาวิธีปลดหน้ีอยา่งค่อยเป็น
ค่อยไป จดัล าดบัความส าคญัของหน้ีท่ีตอ้งเร่งชาระก่อนหลงั  

4. แผนบริหารความเส่ียง ไม่มีใครสามารถป้องกนัความเส่ียงทุกๆ อย่างท่ีจะตอ้งเผชิญใน
ชีวิตได ้แต่ก็มีหนทางท่ีจะสามารถป้องกนัความเส่ียงทางการเงินได้ ซ่ึงความเส่ียงทางการเงินท่ี
ส าคญัๆ นั้นเกิดจากการเกิดอุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย และความตาย ความเส่ียงเหล่าน้ีเม่ือเกิดข้ึนจะ
สร้างความสูญเสียทางการเงินเป็นอยา่งมาก ดงันั้นบุคคลจึงควรวางแผนบริหารความเส่ียงไวด้ว้ย 
โดยการท าประกนัชีวิต เพื่อไม่เป็นการสร้างภาระให้กบัคนท่ีอยูข่า้งหลงั หรือสร้างความเส่ียงทาง
การเงินใหก้บัครอบครัว  

5. แผนเกษียณ ด้วยเทคโนโลยี และความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ ท าให้มีการ
คาดการณ์วา่ในอนาคตอายุเฉล่ียของคนไทยก็จะยืนยาวข้ึนไปอีก ท าให้บุคคลตอ้งวางแผนการเงิน
เพื่อวยัเกษียณ เป็นการรับมือกบัช่วงชีวิตท่ียาวข้ึนท่ีจะตอ้งใชเ้งินมากข้ึน เน่ืองจากชีวิตในช่วงน้ีจะ
ไม่มีรายไดป้ระจ าท่ีเคยไดรั้บ สุขภาพร่างกายก็เร่ิมถดถอยลง ท าให้ตอ้งมีเงินจ านวนมากไวใ้ช้จ่าย
ตอนแก่ จึงตอ้งมีการวางแผนท่ีจะมีเงินเพื่อเตรียมไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษาพยาบาลในยาม
แก่ชราหรือในยามท่ีช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้นอกจากน้ี การก าหนดจ านวนเงินทุนในอนาคต บุคคล
ควรทราบระยะเวลาก่อนท่ีจะถึงก าหนดเกษียณอายุ เพื่อก าหนดเงินออมสะสมได้อย่างถูกต้อง 
เน่ืองจากอาชีพท่ีแตกต่างกันย่อมมีแผนการทางการเงินในอนาคตท่ีต่างกัน (บริษทัหลักทรัพย์
จดัการกองทุน เอม็เอฟซี จากดั (มหาชน), ม.ป.ป.)  

6. วางแผนภาษีอากร มีผูมี้รายได้จ  านวนมากวางแผนลดภาษีอย่างชาญฉลาด หลงัจากท่ี
พบวา่ ส่วนใหญ่เสียภาษีมากเกินเหตุอนัควร เน่ืองจากไม่ไดท้  าการศึกษาล่วงหนา้ ทั้งท่ีมีหลากหลาย
ช่องทางท่ีจะช่วยในการประหยดัภาษีได ้และรัฐก็เปิดโอกาสให้ใชสิ้ทธิตามกฎหมายไดอ้ยา่งเต็มท่ี 
ไม่วา่จะเป็นประกนั เงินผอ่นบา้น กองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (Retirement 
Mutual Fund) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) เป็นตน้ ซ่ึงหากบุคคลท า
การวางแผนไวเ้ป็นอย่างดีก็จะพบว่าสามารถช่วยประหยดัภาษีได้เยอะในแต่ละปี และถือว่าน่า
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เสียดายส าหรับอีกหลายคน ท่ีแมจ้ะมุ่งมัน่กบัการออมและการลงทุน ภายใตก้ลยุทธ์ทุกรูปแบบ แต่
กลบัมองขา้มปัจจยัท่ีมีผลกระทบโดยตรงนัน่คือ การเสียภาษี  
 

ปัจจัยทางเศรษฐกจิกบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  
ศิรินุช อินละคร (2548) กล่าววา่ ในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลนอกจากจะตอ้งค านึงถึง

ช่วงอายุของบุคคลแลว้ยงัตอ้งค านึงถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆ อีกดว้ย โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ี
ส าคญัท่ีตอ้งคานึงถึงไดแ้ก่ เงินเฟ้อ การใชจ่้ายของผูบ้ริโภค และอตัราดอกเบ้ีย  

1. เงินเฟ้อ (Inflation) คือ ภาวการณ์ท่ีระดบัราคาสินคา้และบริการโดยทัว่ไปเพิ่มข้ึน เม่ือ
เกิดภาวะเงินเฟ้อจะท าใหอ้ านาจซ้ือ (Purchasing Power) ของประชาชนลดลง 

ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดภาวะเงินเฟ้อเน่ืองมาจาก ปัจจยัแรก คือ ระบบเศรษฐกิจมีความ
ตอ้งการสินคา้และบริการ (Demand) มากกวา่สินคา้และบริการท่ีมีอยู ่(Supply) จึงท าให้ราคาสินคา้
สูงข้ึน ปัจจยัท่ีสอง คือ เกิดจากตน้ทุนการผลิตสูงข้ึนท าใหผู้ผ้ลิตตอ้งปรับราคาสินคา้ให้สูงข้ึน อตัรา
เงินเฟ้อสามารถพิจารณาไดจ้ากดชันีราคาผูบ้ริโภค (Customer Price Index: CPI) ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัการ
เปล่ียนแปลงราคาสินคา้และบริการ โดยเฉล่ียท่ีผูบ้ริโภคไดจ่้ายไปส าหรับกลุ่มสินคา้และบริการท่ี
ก าหนดในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลตอ้งค านึงถึงภาวะเงินเฟ้อดว้ย เน่ืองจากภาวะเงินเฟ้อจะ
ท าให้รายจ่ายของบุคคลเพิ่มข้ึน เงินเฟ้อจะส่งผลต่อบุคคลกลุ่มต่างๆ โดยบุคคลบางกลุ่มอาจไดรั้บ
ผลดีจากภาวะเงินเฟ้อ บุคคลบางกลุ่มอาจไดรั้บผลเสียจากภาวะเงินเฟ้อ ภาวะเงินเฟ้อจะส่งผลดีต่อ
บุคคลดงัต่อไปน้ี  

- ผูท่ี้เป็นเจา้ของอสังหาริมทรัพย ์เน่ืองจากราคาอสังหาริมทรัพยจ์ะเพิ่มสูงข้ึนตามภาวะ
เงินเฟ้อ  

- ผูกู้ย้มื เงินเฟ้อจะส่งผลดีต่อผูกู้ย้ืมในกรณีท่ีกูย้ืมเงินมาเพื่อซ้ือทรัพยสิ์น เน่ืองจากภาวะ
เงินเฟ้อจะท าให้ทรัพยสิ์นท่ีซ้ือมีมูลค่าสูงข้ึน ในขณะท่ีผูกู้ย้ืมยงัคงช าระหน้ีในจ านวน
เงินเท่าเดิม และภาวะเงินเฟ้อจะส่งผลเสียต่อบุคคลดงัต่อไปน้ี  

- ผูท่ี้มีรายไดป้ระจ า ไดแ้ก่ ขา้ราชการ พนกังาน หรือลูกจา้งท่ีมีเงินเดือนประจ า 
นั่นคือเงินเฟ้อจะท าให้รายจ่ายของบุคคลสูงข้ึน เน่ืองจากราคาสินค้าและ
บริการสูงข้ึน ในขณะท่ีรายไดข้องบุคคลกลุ่มน้ียงัคงเท่าเดิม  

- ผูใ้หกู้ ้เงินเฟ้อจะส่งผลเสียต่อผูใ้หกู้ใ้นกรณีท่ีผูใ้หกู้คิ้ดดอกเบ้ียจากการให้กูไ้ม่
เพียงพอท่ีจะครอบคลุมอตัราเงินเฟ้อ เช่น สมหมายให้สมศรีกูเ้งินโดยคิดอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 7 ต่อปี หากอตัราเงินเฟ้อเพิ่มสูงข้ึนเป็นร้อยละ 8 ต่อปีจะท าให้
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สมหมายเสียประโยชน์เน่ืองจากผลตอบแทนจากดอกเบ้ียท่ีได้รับไม่คุม้กบั
อตัราเงินเฟ้อท่ีเพิ่มข้ึนนัน่เอง  

2. การใช้จ่ายของผูบ้ริโภค (Consumer Spending) คือความตอ้งการสินค้าหรือบริการ 
(Demand) ของผูบ้ริโภค การใช้จ่ายของผูบ้ริโภคจะส่งผลต่ออตัราการว่างงานและรายได้ของ
ประชาชนด้วย นั่นคือ หากผูบ้ริโภคมีการใช้จ่ายมาก ความต้องการสินค้าหรือบริการจะสูงข้ึน 
ดงันั้นผูผ้ลิตจะตอ้งท าการผลิตสินคา้หรือบริการเพิ่มข้ึน ในการเพิ่มการผลิตน้ีจะท าให้ใช้วตัถุดิบ
เพิ่มข้ึนและมีการจ้างแรงงานเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้อตัราการว่างงานลดลง และประชาชนใน
ประเทศก็จะมีรายไดเ้พิ่มข้ึนดว้ย ในทางกลบักนัหากผูบ้ริโภคมีการใชจ่้ายลดลง ความตอ้งการสินคา้
หรือบริการจะลดลงท าใหผู้ผ้ลิตตอ้งลดระดบัการผลิตสินคา้ ซ่ึงอาจจะตอ้งมีการลดจ านวนพนกังาน
ลงท าให้อตัราการว่างงานสูงข้ึนและผูท่ี้ว่างงานจะไม่มีรายได้ด้วย ในการวางแผนการเงินส่วน
บุคคลจึงตอ้งพิจารณาถึงระดบัการใชจ่้ายของผูบ้ริโภคดว้ย เพื่อจะไดพ้ิจารณาวางแผนในส่วนของ
รายไดข้องบุคคลนัน่เอง  

3. อตัราดอกเบ้ีย (Interest Rates) อตัราดอกเบ้ียจะถูกก าหนดโดยพิจารณาจากความตอ้งการ
เงินทุน (Demand) และปริมาณของเงินทุน (Supply) นัน่คือ หากประชาชนมีการออมหรือการลงทุน
เพิ่มข้ึน ปริมาณเงินจะเพิ่มสูงข้ึนซ่ึงจะส่งผลท าให้อตัราดอกเบ้ียลดลง แต่หากประชาชนธุรกิจ หรือ
รัฐบาลตอ้งการเงินไปลงทุนเพิ่มข้ึน ความตอ้งการเงินจะสูงข้ึนซ่ึงจะส่งผลใหอ้ตัราดอกเบ้ียสูงข้ึน  

นอกจากน้ีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลตอ้งพิจารณาอตัราดอกเบ้ีย ในเร่ืองของการวาง
แผนการออมและลงทุน นัน่คือในกรณีท่ีอตัราดอกเบ้ียต ่า หากบุคคลออมเงินโดยการฝากเงินกบั
ธนาคารจะท าใหบุ้คคลไดรั้บผลตอบแทนต ่า ดงันั้นบุคคลควรจะวางแผนนาเงินออมท่ีมีอยูไ่ปลงทุน
ในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น หุน้สามญั หุน้กู ้พนัธบตัร ท่ีให้ผลตอบแทนสูงกวา่การฝากเงินกบัธนาคาร แต่
บุคคลตอ้งยอมรับวา่การน าเงินไปลงทุนอยา่งอ่ืนท่ีมีผลตอบแทนสูงกวา่การฝากเงินกบัธนาคารยอ่ม
มีความเส่ียงสูงข้ึนดว้ย นอกจากนั้นอตัราดอกเบ้ียยงัมีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในเร่ือง
ของการกู้ยืม นั่นคือกรณีท่ีอตัราดอกเบ้ียต ่าการซ้ือสินค้าเป็นเงินเช่ือหรือการกู้ยืมจะท าให้ผูกู้ ้มี
ตน้ทุนในการกูย้ืมต ่า แต่หากอตัราดอกเบ้ียสูงการซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือหรือการกูย้ืมจะท าให้ผูกู้มี้
ตน้ทุนในการกูย้ืมสูงดว้ย ดงันั้นบุคคลท่ีก าลงัวางแผนซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือหรือวางแผนกูย้ืมตอ้ง
พิจารณาอตัราดอกเบ้ียดว้ย 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการวางแผนการเกษียณ 
1) การวางแผนการเกษียณ (Retirement planning) 
การวางแผนการเกษียณถือวา่เป็นการเตรียมตวัก่อนการเกษียณ ซ่ึงจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่

ต่อการปรับตวัต่อการเกษียณ โดยมีทั้งแบบท่ีมีรูปแบบและไม่มีรูปแบบ ซ่ึงการวางแผนการเกษียณ
ท่ีมีรูปแบบจะส่งผลดีในดา้นการเงิน เพราะช่วยให้การบริหารจดัการดา้นการเงินในระดบับุคคลดี
ข้ึนอย่างแท้จริง ส าหรับการวางแผนเกษียณท่ีไม่มีรูปแบบ จะส่งผลดีในด้านจิตใจมากกว่า มี
การศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นทหารเรือพบวา่ การวางแผนการเกษียณมีผลทางบวกต่อระดบัความ 
พึงพอใจในชีวิต และการปรับตวัต่อการเป็นบุคคลท่ีไม่มียศ นอกจากน้ีทหารเรือท่ีเกษียณแลว้ยงั
สามารถท่ีจะไปประกอบอาชีพอ่ืนๆ ได ้ 

มีการศึกษาท่ีพบความสัมพนัธ์ระหวา่งการวางเป้าหมายในวยัเกษียณกบัความพึงพอใจและ
การปรับตวัหลงัเกษียณ และการวางเป้าหมายในวยัเกษียณยงัเป็นตวัแปรท่ีท านายพฤติกรรมการวาง
แผนการเกษียณและแนวโนม้การออมเงินอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัท่ีพบว่า 
ค่านิยมและวฒันธรรมมีความสัมพนัธ์กบัการวางแผนการเกษียณโดยพบวา่ พนกังานชาวดชัมีการ
เขา้ร่วมกิจกรรมการวางแผนการเกษียณน้อย หรือมีระดบัคะแนนในการตั้งเป้าหมายในวยัเกษียณ
น้อยกว่าพนกังานชาวอเมริกนั เน่ืองจากชาวดชัส่วนใหญ่เม่ือเกษียณแลว้จะไดรั้บผลประโยชน์ท่ี
ครอบคลุมจากเบ้ียบ านาญ ในขณะท่ีชาวอเมริกนัผลประโยชน์จากเบ้ียบ านาญยงัมีไม่มากนกั ยงัมี
การศึกษาพบวา่ ทศันคติต่อการวางแผนการเกษียณมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการเขา้ร่วมกิจกรรม
การวางแผนการเกษียณ การไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการเกษียณ และการปรับตวัภายหลงัการเกษียณ 
ส าหรับปัจจยัลกัษณะทางประชากร พบวา่ ผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย และเพศหญิงจะเขา้ร่วมกิจกรรมการวาง
แผนการเกษียณน้อยกว่าผูสู้งอายุในกลุ่มอ่ืนๆ เพศชายมีการเตรียมตวัการเกษียณด้านการเงิน
มากกวา่เพศหญิง การตั้งเป้าหมายในวยัเกษียณของเพศชายจะช้ีเฉพาะมากกวา่ เช่น การซ้ือรถ การ
ท่องเท่ียว ขณะท่ีเพศหญิงจะตั้งเป้าหมายในเร่ืองทัว่ไปไม่เจาะจง เช่น ความสุขทางใจ เม่ือศึกษา
เฉพาะกลุ่มเพศชาย พบวา่ เพศชายท่ีอายุมากและใกลเ้กษียณจะมีการเก็บออมเงินมากกวา่เพศชายท่ี
อายนุอ้ยอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

2) การตดัสินใจเกษียณ (Retirement decision making) 
การตดัสินใจเกษียณนั้นเป็นกระบวนการอย่างหน่ึงท่ีไม่ได้เกิดข้ึนเพียงอย่างเดียวแต่ยงั

เช่ือมโยงไปยงักระบวนการทางจิตใจ โดยการตดัสินใจนั้นจะข้ึนกบัเหตุการณ์ของบุคคลท่ีแตกต่าง
กนัออกไป จ าแนกได ้3 ระดบัคือ 1) ปัจจยับุคคล 2) ปัจจยัการท างาน และ 3) ปัจจยัทางสังคม จาก
การศึกษาปัจจัยบุคคล พบว่า ระดับการศึกษาและสถานะทางการเงินมีความสัมพนัธ์กับการ
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ตดัสินใจเกษียณ โดยบุคคลท่ีมีอายุมากกวา่จะมีการเกษียณการท างานมากกวา่ผูท่ี้มีอายุนอ้ยกวา่ อีก
ทั้งยงัพบวา่ผูท่ี้มีปัญหาสุขภาพจะมีการเกษียณการท างานท่ีมากกวา่ผูไ้ม่มีปัญหาสุขภาพ 

นอกจากน้ีในการศึกษาตวัท านายการตดัสินใจเกษียณพบว่า ลักษณะของบทบาทการ
ท างาน ความคิดของบุคคล ตลอดจนเจตคติต่องานสามารถร่วมท านายการตดัสินใจเกษียณของ
บุคคล เช่น ผูท่ี้ท  างานโดยใชค้วามคิดเป็นหลกัจะมีแนวโนม้ท่ีจะเกษียณนอ้ยกวา่ ขณะท่ีงานท่ีตอ้ง
ใชท้างดา้นร่างกายท่ีมากกวา่งานอ่ืน และความไม่พึงพอใจต่องาน เป็นตวัท าใหบุ้คคลตดัสินใจท่ีจะ 
เกษียณการท างานมากกวา่กลุ่มอ่ืน นอกจากน้ีมีรายงานวจิยัท่ีพบวา่ พนกังานท่ีรู้สึกเบ่ือหน่ายต่องาน 
ท่ีท ามกัมีแนวโนม้จะเกษียณอายกุารท างานท่ีมากกวา่ ขณะท่ีความพึงพอใจในอาชีพมีความสัมพนัธ์ 
ในดา้นลบกบัการตดัสินใจเกษียณ และความใกลชิ้ดกบัองค์กรมีความสัมพนัธ์ในดา้นบวกกบัการ
ตดัสินใจท่ีจะเกษียณ ส าหรับตวัแปรทางดา้นครอบครัวพบวา่ สถานภาพของคู่สมรส การช่วยเหลือ 
หรือสนบัสนุนของคู่สมรส และความใส่ใจของคู่สมรสมีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเกษียณของบุคคล 
นอกจากน้ีปัจจยัทางดา้นสภาพแวดลอ้มหรือสังคม (นโยบายระดบัองคก์ร และบรรทดัฐานของงาน) 
พบว่า สถานท่ีท างานหรือบรรทดัฐานทางสังคม จะค านึงถึงอายุท่ี เหมาะสมต่อการเกษียณ และ
ค านึงถึงการวางแผนการเกษียณ ท าให้กลุ่มพนกังานอาวุโสท่ีมีโอกาสกา้วหน้าในหน้าท่ีนอ้ย เกิด
ความรู้สึกกดดนัจากองคก์รและสังคมภายในองคก์ร และท าใหต้ดัสินใจท่ีจะเกษียณการท างาน 

3) การเกษียณก่อนก าหนด (Early retirement) 
การเกษียณก่อนก าหนดได้ด าเนินการศึกษาในหลายแนวทาง ซ่ึงให้ความส าคญักบัการ

ตดัสินใจท่ีจะเกษียณโดยเปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียของแรงจูงใจท่ีองค์กรเสนอให้กบัการตดัสินใจ
เกษียณก่อนก าหนด จากการศึกษาในกลุ่มบุคลากรทางการศึกษาในมหาวิทยาลยักบัการยอมรับ
ข้อเสนอในการเกษียณก่อนก าหนดพบว่า บุคลากรท่ีมีสุขภาพไม่ดี รายได้น้อยกว่า และมี
ผลประโยชน์ค่าตอบแทนบ านาญท่ีสูง มีแนวโน้มท่ีจะเกษียณก่อนก าหนด และผูท่ี้วางแผนท างาน
นอกเวลากับผูท่ี้คาดว่าจะไม่มีโครงเกษียณก่อนก าหนดอีกในอนาคต มีแนวโน้มท่ีจะยอมรับ
ขอ้เสนอท่ีมากกวา่ ในขณะท่ีบุคลากรท่ีมีผลงานดีกวา่และมีคู่สมรสยงัคงท างานอยู ่มีแนวโนม้ท่ีจะ
เกษียณก่อนก าหนดท่ีนอ้ยกวา่ จากการศึกษาการเกษียณก่อนก าหนดของชนชั้นอาชีพท่ีแตกต่างกนั 
พบว่า กลุ่มผูใ้ช้แรงงานจะมีปัจจยัเส่ียงสูงท่ีจะเกษียณก่อนก าหนด เน่ืองมาจากลกัษณะการท างาน
เช่น การยกของหนกั สถานะสุขภาพ การติดเหลา้ และการไม่ไดพ้กัผอ่น ขณะท่ีกลุ่มผูท้  างานท่ีไม่ใช ้
แรงงานจะเนน้ไปท่ีสภาวะความเครียดทางจิตใจมากกวา่ ยงัมีการศึกษาผลลพัธ์ของการเกษียณก่อน
ก าหนดพบว่า ส่วนใหญ่ผูท่ี้เกษียณก่อนก าหนดจะมีความสมคัรใจท่ีเกษียณการท างาน ขณะท่ียงัมี
ส่วนนอ้ยท่ีไม่เตม็ใจท่ีจะเกษียณ ถึงจะแมจ้ะมีรายไดน้อ้ยหรือมีแหล่งท่ีมาของเงินนอ้ยก็ตาม 
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นอกจากน้ีย ังมีการศึกษาความตั้ งใจท่ีจะเกษียณก่อนก าหนดพบว่า ลักษณะงานท่ี
เคร่งเครียด และภาระงานท่ีหนกัมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจท่ีจะเกษียณก่อนก าหนด และเป็นตวั
แปรท่ีสามารถท านายพฤติกรรมการเกษียณก่อนก าหนดไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

4) การเปล่ียนผ่านสู่การเกษียณและการปรับตวัในวยัเกษียณ (Retirement transition and 
Adjustment) 

จากการศึกษาผลลพัธ์ของการเปล่ียนผา่นสู่การเกษียณและการปรับตวัในวยัเกษียณ พบว่า
ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนนั้นพบในทั้งในเชิงบวก เชิงลบ และพบวา่ไม่เกิดผลกระทบใดๆ กบัการเกษียณ มี
การศึกษากลุ่มตวัอยา่งชาวอเมริกนักบัผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนในวยัเกษียณพบวา่ ร้อยละ 70 ของผูเ้กษียณ
จะไม่พบกบัปัญหาใดๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัทางดา้นจิตใจ ขณะท่ีร้อยละ 25 ประสบกบัการเปล่ียนทางดา้น
จิตใจในดา้นลบ และร้อยละ 5 พบวา่มีผลกระทบต่อจิตใจในดา้นบวกกบัการเกษียณสอดคลอ้งกบั
การศึกษากลุ่มตวัอยา่งชาวเยอรมนัท่ีให้ขอ้สรุปคลา้ยกนั เม่ือพิจารณาตวัท านายผลของการปรับตวั
ในวยัเกษียณ เช่น การมีสุขภาวะท่ีดี ความพึงพอในการเกษียณ และความพึงพอใจในชีวิต พบว่า 
มุมมองชีวติท่ีดี สุขภาพร่างกายท่ีดี ตลอดจนสถานะทางการเงินท่ีดี มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการ
ปรับตวัภายหลงัเกษียณอายุ ขณะท่ีภาวะทดถอยทางสุขภาพมีความสัมพนัธ์ทางลบต่อการปรับตวั
ในวยัเกษียณ ส าหรับตวัแปรในดา้นองคก์รหรืองานพบวา่ บทบาทการท างานท่ีชดัเจนก่อนเกษียณมี
ความสัมพนัธ์ทางดา้นลบกบักบัการปรับตวัในวยัเกษียณ ขณะท่ีความเครียดจากการท างาน ความ
ไม่พึงพอใจต่อการท างานและงานท่ีมีความทา้ยทายมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนต่อ
การปรับตัวในวยัเกษียณ ในส่วนของตัวแปรทางด้านครอบครัว พบว่าสถานภาพสมรสคู่มี
ความสัมพนัธ์ในการปรับตวัต่อการเกษียณท่ีดีกว่าผูท่ี้มีสถานะโสด ขณะท่ีผูท่ี้มีความสุขในชีวิต
สมรสและมีภาระในการเล้ียงดูบุตรมีแนวโน้มท่ีจะปรับตวัในวยัเกษียณได้ดีกว่า นอกจากน้ีผล
การศึกษายงัแสดงให้เห็นวา่การสูญเสียคู่รักในช่วงของการเปล่ียนผ่านสู่วยัเกษียณ จะมีผลกระทบ
ทางลบกบัความพึงพอใจในวยัเกษียณ ยงัมีการศึกษาตวัแปรในการเกษียณพบว่าการวางแผนและ
ความสมคัรใจในการเกษียณมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจในชีวิตและความสุขในวยั
เกษียณ ขณะท่ีผูเ้กษียณก่อนก าหนดจะมีความสัมพนัธ์ในดา้นลบกบัการปรับตวัในวยัการเกษียณ 
ซ่ึงแรงจูงใจในการเกษียณท่ีแตกต่างกันท าให้มีระดับความพึงพอใจท่ีมากน้อยต่างกันด้วย 
โดยเฉพาะการเกษียณดว้ยเหตุผลทางสุขภาพมีความสัมพนัธ์ทางดา้นลบกบัความพึงพอใจในวยั
เกษียณ ขณะท่ีการเกษียณดว้ยเหตุผลอ่ืนๆ หรือเพื่อขอ้เสนอทางการเงินจะมีความสัมพนัธ์ในดา้น
บวกกบัความพึงพอใจในวยัเกษียณ นอกจากน้ียงัมีรายงานวา่การเปล่ียนสายการท างาน การท างาน
อาสาสมคัร และการมีกิจกรรมท าหลงัเกษียณ มีความสัมพนัธ์ดา้นบวกกบัการปรับตวัต่อการเกษียณ 
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อีกทั้งพบว่าความเครียดมีความสัมพนัธ์กบัการคงไวซ่ึ้งสถานะทางสังคมของผูเ้กษียณ และการมี
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม โดยปัจจยัเหล่าน้ีมีความสัมพนัธ์ดา้นลบกบัความพึงพอใจในวยัเกษียณ 

5) การท างานช่วงเปล่ียนผา่นก่อนการเกษียณ (Bridge employment) 
การท างานช่วงเปล่ียนผา่นก่อนการเกษียณ มีความส าคญักบัการปรับตวัและจะช่วยให้การ

เปล่ียนผ่านสู่วยัเกษียณนั้นผ่านพน้ไปดว้ยดี จากการศึกษาผลของการตดัสินใจในการท างานช่วง
เปล่ียนผา่นพบวา่ พนกังานอาวโุสจะค านึงถึงสถานะภาพทางการเงิน และความยืดหยุน่ของงานเป็น
หลกั ซ่ึงสถานะทางสุขภาพ ความมัน่คงในต าแหน่งหน้าท่ี คู่สมรสท่ียงัคงปฏิบติังานอยู่และการมี
ภาระเล้ียงดูบุตร มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการท างานในช่วงเปล่ียนผา่น อีกทั้งอายุเงินเดือนตอน
เกษียณ และโอกาสในการเกษียณก่อนก าหนดท่ีน้อยลง มีความสัมพนัธ์ในดา้นลบต่อการท างาน
ในช่วงเปล่ียนผา่น จากการรายงานผลการวิจยัท่ีผา่นๆ มาสามารถแบ่งประเภทของงานช่วงเปล่ียน
ผา่นตามกระบวนการตดัสินใจ ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) กลุ่มท่ีประกอบอาชีพในสายงานเดิม 
2) กลุ่มท่ีเลือกงานในสายอาชีพใหม่ และ 3) กลุ่มท่ีเกษียณอายุการท างานอย่างเต็มตวั ส าหรับ
การศึกษาท่ีผา่นมาพบวา่ผูเ้กษียณเพศชายและผูท่ี้มีต าแหน่งอยูใ่นสายผูบ้ริหารท่ีสูงกวา่ จะมีส่วนใน 
การท างานช่วงเปล่ียนผา่นในลกัษณะเดิมมากกว่าการเกษียณอย่างเต็มตวั ขณะท่ีผูเ้กษียณท่ีอายุยงั
นอ้ยจะตดัสินใจเลือกงานในช่วงเปล่ียนผา่นในสายอาชีพใหม่มากกวา่การท่ีจะเกษียณอยา่งเตม็ตวั 

นอกจากน้ีในการศึกษากลุ่มพนกังานกบัความสนใจต่อการท างานช่วงเปล่ียนผา่นพบวา่ ผู ้
เกษียณท่ีมีอายไุม่มากนกัจะตดัสินใจเลือกงานในช่วงเปล่ียนผา่นในสายอาชีพใหม่มากกวา่การท่ีจะ
เกษียณอย่างเต็มตวั และหากกลุ่มพนกังานรับรู้ว่างานท่ีท าอยู่นั้นมีความตอ้งการท่ีตอ้งใช้ทกัษะท่ี
เพิ่มข้ึน แต่องค์กรไม่ไดใ้ห้ความสนใจกบัผลประโยชน์ของพวกเขา บุคคลกลุ่มน้ีมีแนวโน้มท่ีจะ
เปล่ียนสายอาชีพท่ีต่างไปจากเดิม ขณะท่ีกลุ่มพนกังานท่ีมีความสนใจต่องานและตอ้งการใชท้กัษะ
กบัการท างานท่ีมากข้ึน มีแนวโนม้ท่ีจะท างานอยูใ่นสายอาชีพเดิมมากกวา่ท่ีจะเกษียณอยา่งเตม็ตวั 

นอกจากน้ียงัมีการศึกษาการหางานกบัการเกษียณพบวา่ อายุมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัการ
หางานใหม่ ในขณะท่ีทศันคติในเชิงลบต่อการเกษียณ และการสนบัสนุนทางสังคมเพื่อหางานใหม่ 
มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการหางาน โดยผูเ้กษียณท่ีมีอายุนอ้ยกวา่จะมีแรงกระตุน้ท่ีจะหางานท า
ใหม่มากกวา่ผูท่ี้อายมุากกวา่ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ทางการเงินเป็นหลกั ขณะผูท่ี้อายุมากกวา่จะ
ค านึงถึงความยดืหยุน่ของการท างานมากกวา่ ทั้งน้ีความยืดหยุน่ของตารางการท างานและเป้าหมาย
ขององค์กรท่ีสามารถปฏิบติัได ้มีอิทธิพลทางบวกกบัแรงดึงดูดใจของพนกังานท่ีจะท างานต่อกบั
องคก์ร ส าหรับการศึกษาผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนกบังานช่วงเปล่ียนผา่นก่อนเกษียณแบบเต็มตวั พบวา่ การ
ท างานช่วงเปล่ียนผา่นมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจในวยัเกษียณ และความพึงพอใจใน
ชีวติ โดยช่วยใหผู้เ้กษียณมีสุขภาพจิตท่ีดี และมีปัญหาทางสุขภาพและกิจวตัรประจ าวนัท่ีนอ้ยกวา่ผู ้
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เกษียณอยา่งเต็มตวั ขณะท่ีมีการเปรียบเทียบกลุ่มผูเ้กษียณทั้ง 3 แบบ พบวา่ ผูเ้กษียณแบบเต็มตวั
และผูท่ี้ประกอบอาชีพในสายงานเดิม 2 กลุ่มน้ีแสดงให้เห็นผลดีต่อภาวะสุขภาพจิต แต่กลุ่มท่ี
ประกอบอาชีพในสายการท างานใหม่ กลบัไม่แสดงถึงผลกระทบทางบวกต่อภาวะสุขภาพจิต 

 
2.3 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  
 

จนัทร์เพ็ญ บุญฉาย (2552) ท าการศึกษาเร่ือง “การจดัการการเงินส่วนบุคคล: กรณีศึกษา
เฉพาะกลุ่มวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยท าการสัมภาษณ์กลุ่มคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 512 คน ผลการวิจยัพบวา่ พฤติกรรมการใชจ่้ายของกลุ่มบุคคลวยัท างาน
ส่วนใหญ่มีวธีิการใชร้ายไดพ้ิเศษ โดยรวมกบัรายไดป้ระจ าเพื่อการใชจ่้ายในดา้นความรู้ ความเขา้ใจ
ท่ีมีต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลร้อยละ 46.8 มีความรู้และความเขา้ใจต่อการวางแผนทาง
การเงิน และสามารถท าตามนโยบายของรัฐบาล โดยแบ่งรายไดเ้ป็น 4 ส่วน ใชจ่้าย 3 ส่วนและออม 
1 ส่วน ส่วนใหญ่มีการจดัท างบประมาณรายรับ – รายจ่าย แต่ละเดือน เป็นเวลา 1 – 2 ปี และเม่ือ
เปรียบเทียบพบวา่ กรณีมีเงินเหลือกวา่ร้อยละ 89.7 จะนิยมฝากธนาคาร ส่วนในกรณีมีเงินไม่พอใช ้ 
จ่ายก็มกัจะเลือกวธีิลดค่าใชจ่้ายลง เร่ืองวนิยัดา้นการเงินของบุคคลกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 51.5 มีวินยั
ดา้นการเงินโดยเม่ือเปรียบเทียบรายได้ และรายจ่าย พบว่า มีรายได้กบัรายจ่ายในระดบัพอๆ กนั 
กรณีเม่ือทราบว่าเงินสดจะขาดมือ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ  าเป็นลง ซ่ึง
สอดคลอ้งกนัในทุกระดบัของรายได้ กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 30.8 วางแผนเปอร์เซ็นต์การออมอยู่
ในช่วง 6 – 10% ของรายได้ ซ่ึงกลุ่มน้ีส่วนใหญ่สามารถออมได้เพียงระยะสั้ นๆ การเสนอแนะ
วิธีการจดัการการเงินของกลุ่มวยัท างานท่ีมีประสิทธิภาพร้อยละ 52.0 มีวิธีการแกปั้ญหากรณี
ค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้ โดยลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ  าเป็นลง รองลงมา หารายได้เสริมเพื่อเพิ่มรายได ้
และการจดัท าบญัชีรายรับ – รายจ่าย เพื่อดูรายละเอียดในแต่ละเดือน กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่
วิธีการจดัการการเงินท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด คือ การใช้จ่ายเท่าท่ีจ  าเป็น รองลงมาตอ้งมีการ
วางแผนใชจ่้ายในแต่ละเดือน และมีวนิยัในการออม 
 

อรอนงค์ ไชยบุญเรือง (2552) ได้ศึกษาเก่ียวกับ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ
พนกังานธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีการวางแผน
ในดา้นของหน้ีสินมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ การวางแผนซ้ือหรือครอบครองสินทรัพย ์การวางแผน
ทางภาษี การวางแผนออมและลงทุน มีการวางแผนใดๆ การวางแผนเกษียณ และการวางแผน
ผลประโยชน์ของพนักงาน ตามล าดบั นอกจากน้ีเม่ือศึกษาถึงรูปแบบการวางแผนการเงินส่วน



21 
 

 

บุคคลในแต่ละรูปแบบ จะเห็นว่า  การวางแผนการซ้ือหรือครอบครองสินทรัพย์ ผู ้ตอบ
แบบสอบถามเน้นท่ีสินทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่องสูง และส่วนใหญ่มีหน้ีสินท่ีเกิดจากสินเช่ือ
อเนกประสงค์ และส่วนใหญ่มีการวางแผนการออมและการลงทุนคือเงินฝากออมทรัพย ์การวาง
ผลประโยชน์พนกังานส่วนใหญ่ไดรั้บสวสัดิการจากทางธนาคาร การวางแผนภาษี ส่วนใหญ่มีการ
ท าประกนัชีวิตเพื่อลดหน่อยภาษี การวางแผนเกษียณ ส่วนใหญ่จะน าเงินออมท่ีได้จากกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพมาใช้หลังเกษียณ และเหตุผลท่ีไม่มีการวางแผนทางการเงิน คือ ไม่มีเวลา ผล
การศึกษาดา้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามมีการวางแผนการใชจ่้ายมากท่ีสุด 
ซ่ึงเหตุผลในการวางแผนการเงินเพื่อท าให้เกิดความมัน่คงในชีวิต มีแหล่งขอ้มูลการวางแผนจาก
อินเตอร์เน็ตส่วนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวางแผนการเงินมากท่ีสุดคือ คนรู้จกัและเพื่อน 

 
ศานติ สาสนปัชโชติ (2553) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทาง

การเงิน ของพนกังานโรงงานผลิตเคมี และผงโลหะแห่งหน่ึงในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
จงัหวดัระยอง จากการศึกษาพบว่า พนักงานโรงงานผลิตเคมีและโลหะแห่งหน่ึงในเขตนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดจงัหวดัระยอง มีความรู้และการยอมรับความเส่ียงในระดบัปานกลาง แต่มี
ประสบการณ์ทางการเงินในระดบัต ่า มีพฤติกรรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อความมัน่คง
ทางการเงินอยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ พนกังานมีระดบัการศึกษาอยูใ่น
ระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 25,000 บาท และมีเป้าหมายทางการเงิน
เพื่อการมีอิสรภาพทางการเงิน ในช่วงปลายของชีวิตจะมีการวางแผนทางการเงินเพื่อความมัน่คงท่ี
ดีกวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ สถานภาพสมรส และจ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีต่างกนัไม่
ท าให้พนักงานมีการวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคงท่ีแตกต่างกัน ในขณะท่ีความรู้และ
ประสบการณ์ทางการเงินท่ีมากข้ึน จะท าให้พนักงานมีพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลเพื่อความมั่นคงทางการเงินท่ีดีข้ึน แต่ระดับการยอมรับความเส่ียงทางการเงินไม่มีคาม
สัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อความมัน่คงทางการเงินของพนกังาน 
 

กิจติพร สิทธิพนัธ์ุ (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งเพศชายและเพศหญิงมี
จ านวนเท่ากนัคือ 75 คน ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 20 – 30 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเท่ากบั 10,001 – 15,000 บาท และประกอบอาชีพเป็นพนกังาน
บริษทัเอกชน ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นระดบัการศึกษา มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครในดา้นกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดและรูปแบบในการ
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วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ด้านอาชีพ มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานครในด้านกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดและรูปแบบในการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลของประชาชน  

ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินของประชาชนในกรุงเทพหานคร ปัจจยั
ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครในดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ดา้นความรู้ความ
เข้าใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงิน มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานครในดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ดา้น
ภาวะทางเศรษฐกิจ มี อิทธิพลต่อการวางแผนทางการเ งินส่วนบุคคลของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ในดา้นวตัถุประสงคใ์นการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และดา้นปัจจยัอ่ืนๆ มี
อิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ในดา้นบุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
 

พัฒนี ทองพึง (2556) ได้ท าการศึกษาเร่ือง  การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อว ัย
เกษียณอายุ กรณีศึกษาเฉพาะครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการ
ออมท่ีส าคญัคือ เงินบ าเหน็จเงินบ านาญเล้ียงชีพขา้ราชการ (กบข.) การลงทุนในเงินฝากธนาคาร 
การลงทุนหุน้สหกรณ์ ปัจจยัดา้นความพร้อมพบวา่ ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
วางแผนทางการเงินเม่ือยามเกษียณอายุมีการรับรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ 
การเมือง การตลาดและการลงทุนเป็นประจ า  

 
 ภทัราพร ยอดจนัทร์ (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้หลงัเกษียณของ

ประชาชนในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และ

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออมเงินเพื่อใชห้ลงัเกษียณ ดา้นรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ดา้นอิสระภาพทางการเงิน 

และด้านความมัน่คงในชีวิต มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้หลังเกษียณของ

ประชาชนในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ในดา้นร้อยละของจ านวนเงินท่ีออมต่อรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน วธีิการออมเงิน ระยะเวลาท่ีตอ้งการใชเ้งินหลงัเกษียณ (ปี) เป้าหมายของเงินท่ีตอ้งการมีไวใ้ช้

หลงัเกษียณ และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินไวใ้ชห้ลงัเกษียณ ทั้งน้ีเน่ืองจากค่า Sig. 

ท่ีไดจ้ากการทดสอบความสัมพนัธ์มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
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ชลธิชา วิริยะจงเจริญ (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมการท าบญัชีรายรับรายจ่ายเพื่อการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในเขตฝ่ังธนบุรี จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่จดัท าบญัชีรายรับรายจ่ายโดยการบนัทึกบญัชีลงในโปรแกรมบนัทึกรายรัยรายจ่าย บนัทึก
ลงในคอมพิวเตอร์ และบันทึกลงในสมาร์ทโฟน ส่วนใหญ่มีการจดัท าบัญชีรายรับรายจ่ายมา
มากกว่า 4 ปี โดยวตัถุประสงค์ในการจดัท าบญัชีรายรับรายจ่าย คือ เพื่อทราบรายรับรายจ่ายของ
ตนเองมากท่ีสุด รองลงมาคือ เพื่อวางแผนการออมเงิน และวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อการ
เกษียณ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้น เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และทศันคติต่อการส่งเสริมการจดัท าบญัชีรายรับ
รายจ่าย ทุกดา้น คือ ดา้นความรู้ความเขา้ใจและความส าคญั และดา้นการส่งเสริมและการเผยแพร่ มี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการท าบญัชีรายรับรายจ่ายเพื่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ
ประชาชนในเขตฝ่ังธนบุรีทุกด้าน คือ วิธีการจดัท าบญัชีรายรับรายจ่าย ระยะเวลาในการท าบญัชี
รายรับรายจ่าย วตัถุประสงค์ส าคญัในการจดัท า ประโยชน์ท่ีไดรั้บ เหตุผลส าคญัท่ีการจดัท าบญัชี
รายรับรายจ่ายไม่เป็นท่ีนิยมแพร่หลายในหมู่ประชาชน และความคิดท่ีจะเชิญชวนผูอ่ื้นให้จดัท า
บญัชีรายรับรายจ่ายเน่ืองจากเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์ ทั้งน้ีเน่ืองจากค่า Sig. ท่ีไดจ้ากการทดสอบ
ความสัมพนัธ์มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 

 
วีรชัย ผ่องศรี (2559) ได้ศึกษาเร่ือง การวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณของขา้ราชการ

ทหารเรือ ส านกังานตรวจสอบภายในทหารเรือ จากการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย มีอายมุากกวา่ 51 ปีข้ึนไป มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนมากกว่า 30,001 บาทข้ึนไป และมีอายุราชการมากกว่า 15 ปีข้ึนไป พฤติกรรมการออมเงิน 

พบวา่ วตัถุประสงคข์องการออมเงินส่วนใหญ่เพื่อไวใ้ชย้ามเกษียณ รองลงมาคือ เพื่อไวใ้ชจ่้ายยาม

ฉุกเฉิน โดยจ านวนเงินท่ีออมต่อเดือนส่วนใหญ่ออมเงินมากกวา่ 3,001 บาทข้ึนไป ส าหรับช่องทาง

ในการออมเงินนอกจากกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนใหญ่เลือกออมเงินผา่นช่องทางเงิน

ฝากออมทรัพยห์รือเงินฝากประจ า รองลงมาคือ หุ้นสหกรณ์ออมทรัพย ์ของกองทพัเรือ ส าหรับ

ระยะเวลาในการออมเงินก่อนเกษียณ ทั้งหมดของผูต้อบแบบสอบถามมีระยะเวลาในการออมเงิน

มากกวา่ 26 ปีข้ึนไป และเงินออมท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัส่วนใหญ่มีเงินออมมากกวา่ 300,001 บาทข้ึนไป 

รองลงมาคือ ระหวา่ง 200,001 – 300,000 บาท ตามล าดบั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ โดยรวม

ปัจจยัประชากรศาสตร์มีผลต่อระดบัการปฏิบติัโดยรวมในการวางแผนการเงิน แตกต่างกนั อยา่งมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ยกเว้นด้านเพศ และพฤติกรรมการออมเงินโดยรวมแล้ว มี



24 
 

 

ความสัมพนัธ์กบัการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณของขา้ราชการทหารเรือ ส านกังานตรวจสอบ

ภายในทหารเรือ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
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บทที ่3 
 

ระเบียบวธิีวจิัย 
 

ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี มีจุดประสงค์เพื่อศึกษา “การจดัการการเงินส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร”  ซ่ึงผูว้ิจยัได้
ด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.3 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1 ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ี คือ พนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 โดยท าการสุ่มตวัอยา่งจากพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใช้ในการวิจยั ผูว้ิจยัใช้วิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรค านวณแบบไม่ทราบ
จ านวนประชากร โดยใชสู้ตรก าหนดขนาดตวัอยา่งของ สูตร  W.G. cochran (1953) ดงัน้ี  
 
                       n = P (1 - P) Z2 
                                    e2 

 
 n แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
 P แทน สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัตอ้งการจะสุ่ม  
 Z แทน ความมัน่ใจท่ีผูว้จิยัก าหนดไวท่ี้ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 e แทน สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้
  

ผูว้ิจยัตอ้งการสุ่มตวัอยา่งเป็น 50% จากประชากรทั้งหมด ตอ้งการความเช่ือมัน่ 95 % และ
ยอมรับความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง 0.05 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจะค านวณไดคื้อ  



26 
 

P = 0.50 (50%)  Z = 1.96 (95%) e = 0.05 (5%) 
 n = (0.50) (1-.50) (1.96)2 / (0.05)2 
 n = (0.50) (0.50) (3.8416) / .0025 
 n = 384.16 หรือ 384 ตวัอยา่ง  
  

เพื่อความแม่นย  าของขอ้มูลในการเก็บตวัอยา่ง ผูว้ิจยัจึงเพิ่มจ านวนตวัอยา่งในการเก็บเป็น
จ านวน 400 ตวัอยา่ง เพื่อใหก้ารเก็บขอ้มูลสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 3.2.1 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
  1)  ศึกษาคน้ควา้รายละเอียดต่าง ๆ จากหนงัสือ เอกสารทางวิชาการ ทฤษฎี และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการการเงินส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณ
ของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
  2) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากหนังสือ วิธีการวิจยั แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล การจดัการการเงินส่วนบุคคล และการวางแผนเกษียณของพนักงาน
องคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ใหค้รอบคลุมเน้ือหาในดา้นต่างๆ 
  3) ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการสร้างเคร่ืองมือการวิจยั โดยขอค าปรึกษาจากอาจารยท่ี์
ปรึกษา 
  4) ร่างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัและน าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 
  5) ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
  6) จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัท่ีสมบูรณ์ 
 
 3.2.2 ลกัษณะของเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) เร่ือง 
“การจดัการการเงินส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของพนกังานองค์กร
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร”  โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และประสบการณ์ในการท างาน โดยให้ผูต้อบท าเคร่ืองหมาย
ถูกตามตวัเลือกท่ีก าหนดไว ้
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัการการเงินส่วนบุคคล ประกอบดว้ยดา้นต่างๆ ดงัน้ี  

1. ดา้นรายได ้
2. ดา้นรายจ่าย 
3. ดา้นเงินออม 
4. ดา้นการลงทุน 

เป็นค าถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ในรูปแบบของลิเคิร์ท (Likert’s 

Scale) ท่ีมีค  าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั มีการใหค้ะแนนความส าคญั ดงัน้ี 

5  หมายถึง  ส าคญัมากท่ีสุด 

4  หมายถึง  ส าคญัมาก 

3  หมายถึง  ส าคญัปานกลาง 

2  หมายถึง  ส าคญันอ้ย 

1  หมายถึง  ส าคญันอ้ยท่ีสุด 

โดยใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมายค่าเฉล่ียตามแนวทางของ Best. (1978 : 174) ดงัน้ี 

  1.00-1.49 หมายถึง มีส าคญันอ้ยท่ีสุด 

  1.50-2.49 หมายถึง มีส าคญันอ้ย 

  2.50-3.49 หมายถึง มีส าคญัปานกลาง 

  3.50-4.49 หมายถึง มีส าคญัมาก 

  4.50-5.00 หมายถึง มีส าคญัมากท่ีสุด 

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัผลส าเร็จในการวางแผนการเกษียณ ไดแ้ก่ จ านวนเงินออม
ในปัจจุบนั ความสม ่าเสมอในการออม จ านวนปีในการออมเงินท่ีผา่นมา และผลตอบแทนเฉล่ียของ
การออมต่อปี โดยใหผู้ต้อบท าเคร่ืองหมายถูกตามตวัเลือกท่ีก าหนดไว ้

 
2.3 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 ในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1.) น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ

เน้ือหา ภาษาท่ีใช ้และใหข้อ้เสนอแนะ แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 
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 2.) น าแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) พร้อมทั้งพิจารณาความถูกตอ้งชดัเจนของ

ภาษาท่ีใช ้หลงัจากนั้นน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 

คน แล้วน าผลท่ีได้ไปวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามในส่วนท่ีเป็น

มาตรวดัเจตคติ (แบบลิเคิร์ท) ตอนท่ี 2 โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟ่าของครอนบาค ซ่ึงผล

การหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าไดเ้ท่ากบั 0.811 

 

ตารางท่ี 3.1 หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficiency) 
 

Case Processing Summary 
 N % 

Cased Valid 30 100.0 

 Excluded* 0 0 

 Total 30 100.0 

 
Reliability Staristics 

Cronbach’s Alpha N of Items 

0.811 20 

 

 โดยค่าความเช่ือมัน่ดงักล่าวอยู่ในเกณฑ์ แสดงว่าแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่ในระดบัท่ี

ยอมรับได ้จึงน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล เพื่อขอความเห็นชอบและท าการจดัพิมพ์

แบบสอบถามเป็นฉบบัสมบูรณ์ เพื่อใชใ้นการวจิยั 
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3.3 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ผูว้ิจยัได้สร้างแบบสอบถามเป็นภาษาไทยจ านวน 400 ชุด หลงัจากนั้นก็ไดด้ าเนินการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล 
 2. ผูว้จิยัท  าการแจกแบบสอบถามให้กบัพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครจน
ครบจ านวน 400 คน  
 3. จดัเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ภายใน 60 วนั 
 4. รวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ใหค้รบ 400 ชุด 
 5. ตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของค าตอบในแบบสอบถาม 
 6. จดัหมวดหมู่ของขอ้มูลในแบบสอบถาม เพื่อน าขอ้มูลไปวเิคราะห์ทางสถิติ ดงัน้ี 
 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกตอ้ง ในการตอบ
แบบสอบถาม แล้วน ามาคดัเลือกฉบบัท่ีสมบูรณ์และถูกต้อง เพื่อน าข้อมูลมาประมวลผลและ
วเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยวธีิทางสถิติท่ีน ามาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 

1. การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
 ในการวิ เคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาใช้สถิติความถ่ี  (Frequency)  การหาค่า ร้อยละ 
(Percentage) ในการน าเสนอขอ้มูลพื้นฐาน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
วเิคราะห์โดยหาค่าร้อยละ (Percentage) 

1.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของการจดัการการเงินส่วนบุคคล ใชส้ถิติค่าเฉล่ีย ( X ) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
 1.3 ขอ้มูลเก่ียวกบัผลส าเร็จในการวางแผนการเกษียณของของพนกังานองค์กรเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร วเิคราะห์โดยหาค่าร้อยละ (Percentage) 
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 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 

- ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 

- ค่าเฉล่ีย (Mean) ใชสู้ตร (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2541 หนา้ 40) 

  เม่ือ  X   แทน ค่าเฉล่ีย 

    X  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

   n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 - ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (ลว้น สายยศ และองัคณา, 2540 หน้า 

53)  

 
 1

22






 
nn

xxn
S  

  เม่ือ  S แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

    2x  แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตวั ยกก าลงัสอง 

    2 x  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกก าลงัสอง 

   n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

2. การวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

 การทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test ในการทดสอบความแตกต่างของตวัแปรเพศท่ี
ส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของพนักงานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร , 
สถิติ F-Test (One Way ANOVA) ในการทดสอบความแตกต่างของตวัแปร อายุ ระดบัการศึกษา 
สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และประสบการณ์ในการท างาน ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จใน
การวางแผนเกษียณของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 การทดสอบความสัมพนัธ์ของการจดัการการเงินส่วนบุคคลกบัความส าเร็จในการวางแผน

เกษียณของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ แบบ

เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficients) โดยเกณฑ์การแปลผลความสัมพนัธ์ของค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมาย 5 ระดบั ดงัน้ี (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 

2540:144)  
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1. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่า  0.81 ข้ึนไป มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง  
2. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าอยู่ระหว่าง 0.61 – 0.80 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบั 

ค่อนขา้งสูง  
3. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.41 – 0.60 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบั ปาน

กลาง  
4. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.41 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบั 

ค่อนขา้งต ่า  
5. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าต ่ากวา่ 0.20 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่า 
 
การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation 

coefficient) โดยใชสู้ตร (Ferguson,1981:113)  

            
     2222 .  

  






YYnXXn

YXXYn
r  

เม่ือ r xy แทน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร x กบั y  
x แทน ผลรวมของคะแนนชุด x  
y แทน ผลรวมของคะแนนชุด y  
 x2 แทน ผลรวมของคะแนนชุด x แต่ละตวัยกก าลงัสอง  
 y2 แทน ผลรวมของคะแนนชุด y แต่ละตวัยกก าลงัสอง  
xy แทน ผลรวมระหวา่งผลคูณชุด x กบั y  
n แทน จ านวนคู่ของขอ้มูลในกลุ่มตวัอยา่ง 
การทดสอบนยัส าคญัของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ใชก้ารทดสอบค่าที ( t – test) โดยใช้

สูตร (Ferguson,1981:195)  

  t  =  
21

2

r

n
r



  

เม่ือ  t แทน ค่าการแจกแจงแบบที ( t – Distribution )  
r แทน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 



บทที ่4 
 

ผลการวจิัย 
 
 การวิจยัในคร้ังน้ีศึกษาเร่ือง “การจดัการการเงินส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
วางแผนเกษียณของพนักงานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยใช้แบบสอบถามเก็บ
รวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่าง และน าขอ้มูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์
ขอ้มูลต่างๆ และน าเสนอผลการวเิคราะห์ตามล าดบั ดงัน้ี 
 
4.1 ส่วนที ่1 สถิติเชิงพรรณนา  
 4.1.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ
สมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และประสบการณ์ในการท างาน โดยแจกแจงจ านวนและค่าร้อยละ  
 4.1.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการการเงินส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านรายได้ ด้าน
รายจ่าย ดา้นเงินออม และดา้นการลงทุน โดยแจกแจงค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็น และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 4.1.3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัผลส าเร็จในการวางแผนการเกษียณ ไดแ้ก่ จ  านวนเงิน
ออมในปัจจุบนั ความสม ่าเสมอในการออม จ านวนปีในการออมเงินท่ีผา่นมา และผลตอบแทนเฉล่ีย
ของการออมต่อปี โดยแจกแจงจ านวนและค่าร้อยละ 
  
4.2 ส่วนที ่2 สถิติเชิงอนุมาน  
 4.2.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ t-test ในการทดสอบความ
แตกต่างของตวัแปรเพศท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของพนกังานองคก์รเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร, สถิติ F-Test (One Way ANOVA) ในการทดสอบความแตกต่างของตวัแปร 
อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และประสบการณ์ในการท างาน ท่ีส่งผล
ต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 การทดสอบความสัมพนัธ์ของการจดัการการเงินส่วนบุคคลกบัความส าเร็จในการวางแผน
เกษียณของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ แบบ
เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficients) 
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4.1 ส่วนที ่1 สถิติเชิงพรรณนา  
 
4.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 235 58.75 
หญิง 165 41.25 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.75 และเพศหญิง
จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.25 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 20 ปี 15 3.75 
20 – 30 ปี 105 26.25 
31 – 40 ปี 216 54.00 

41 ปีข้ึนไป 64 16.00 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ  านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 
รองลงมาคือ อายุระหวา่ง 20 – 30 ปี จ  านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.25 อายุ 41 ปีข้ึนไป จ านวน 
64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 และอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี จ  านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 11 2.75 

ปริญญาตรี 338 84.50 
สูงกวา่ปริญญาตรี 51 12.75 

รวม 400 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับ

การศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาปริญญาตรี จ  านวน 338 คน คิดเป็นร้อย
ละ 84.50 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.75 และต ่ากวา่ปริญญา
ตรี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด 177 44.25 
สมรส 223 55.75 

อ่ืนๆ โปรดระบุ...................... 0 0.00 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ  

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 55.75 
รองลงมาคือ โสด จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.25 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 38 9.50 
10,001 – 20,000 บาท 254 63.50 
20,001 – 30,000 บาท 53 13.25 

30,001 บาทข้ึนไป 55 13.75 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 10,001 – 20,000 บาท 
จ านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 63.50 รองลงมาคือ รายไดต่้อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป จ านวน 55 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.75 ระหวา่ง 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.25 และต ่า
กวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างาน 

ประสบการณ์ในการท างาน จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 1 ปี 13 3.25 
1 – 5 ปี 234 58.50 
6 – 10 ปี 103 25.75 

มากกวา่ 10 ปี ข้ึนไป 50 12.50 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี  4 .6  แสดงจ านวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม

ประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างาน
ระหวา่ง 1 – 5 ปี จ  านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.50 รองลงมาคือ ระหว่าง 6 – 10 ปี จ  านวน 103 
คน คิดเป็นร้อยละ 25.75 มากกวา่ 10 ปี ข้ึนไป จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 และนอ้ยกวา่ 1 
ปี จ  านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 ตามล าดบั 
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4.1.2 การจัดการการเงินส่วนบุคคลของพนักงานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางท่ี 4.7 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความส าคญัเก่ียวกบัการจดัการการเงิน
ส่วนบุคคลของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นรายได ้

การจัดการการเงินส่วนบุคคลของพนักงานองค์กร
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านรายได้ 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความส าคัญ 

อนัดับ
ที่ 

1. การจดัสรรรายไดใ้หส้ามารถใชไ้ดอ้ยา่งเพียงพอ
ต่อการด ารงชีวติ 

4.21 0.652 มาก 5 

2. สามารถสร้างรายไดท่ี้แน่นอนและสม ่าเสมอ 4.56 0.563 มากท่ีสุด 1 
3. แหล่งรายไดมี้ความมัน่คง 4.40 0.613 มาก 3 
4. การหารายไดเ้สริมนอกเหนือจากรายไดห้ลกัท่ีมี 4.36 0.668 มาก 4 
5. บริหารจดัการรายไดใ้หค้งเหลือมากพอส าหรับ
เก็บออมเงิน 

4.48 0.600 มาก 2 

รวม 4.40 0.619 มาก  

 
 จากตารางท่ี 4.7 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหร้ะดบัความความส าคญัเก่ียวกบัการจดัการ
การเงินส่วนบุคคลของพนักงานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านรายได้ โดยรวมให้
ความส าคญัในระดบัมาก และมีคะแนนเฉล่ียของระดบัความส าคญัเรียงจากมากไปหาน้อยดงัน้ี 
อนัดบัท่ี 1 สามารถสร้างรายได้ท่ีแน่นอนและสม ่าเสมอ ( X  = 4.56), อนัดบัท่ี 2 บริหารจดัการ
รายไดใ้ห้คงเหลือมากพอส าหรับเก็บออมเงิน ( X  = 4.48), อนัดบัท่ี 3 แหล่งรายไดมี้ความมัน่คง      
( X  = 4.40), อนัดบัท่ี 4 การหารายไดเ้สริมนอกเหนือจากรายไดห้ลกัท่ีมี ( X  = 4.36) และอนัดบัท่ี 
5 การจดัสรรรายไดใ้หส้ามารถใชไ้ดอ้ยา่งเพียงพอต่อการด ารงชีวติ ( X  = 4.21) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความส าคญัเก่ียวกบัการจดัการการเงิน
ส่วนบุคคลของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นรายจ่าย 

การจัดการการเงินส่วนบุคคลของพนักงานองค์กร
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านรายจ่าย 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความส าคัญ 

อนัดับ
ที่ 

1. การจดัการรายจ่ายอยา่งเหมาะสมต่อการด ารง
ชีพ 

4.36 0.633 มาก 2 

2. ใชจ่้ายอยา่งเหมาะสมตามสถานภาพของตน 4.34 0.613 มาก 3 
3. การจดัท าบนัทึกรายจ่ายอยา่งสม ่าเสมอ 4.51 0.566 มากท่ีสุด 1 
4. การวางแผนล่วงหนา้ในการใชจ่้าย 4.27 0.614 มาก 5 
5. มีความระมดัระวงัในการใชจ่้ายเพื่อไม่ใหใ้ชจ่้าย
เกินควร 

4.33 0.585 มาก 4 

รวม 4.36 0.602 มาก  

 
 จากตารางท่ี 4.8 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหร้ะดบัความความส าคญัเก่ียวกบัการจดัการ
การเงินส่วนบุคคลของพนักงานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านรายจ่าย โดยรวมให้
ความส าคญัในระดบัมาก และมีคะแนนเฉล่ียของระดบัความส าคญัเรียงจากมากไปหาน้อยดงัน้ี 
อนัดบัท่ี 1 การจดัท าบนัทึกรายจ่ายอยา่งสม ่าเสมอ ( X  = 4.51), อนัดบัท่ี 2 การจดัการรายจ่ายอยา่ง
เหมาะสมต่อการด ารงชีพ ( X  = 4.36), อนัดบัท่ี 3 ใช้จ่ายอย่างเหมาะสมตามสถานภาพของตน          
( X  = 4.34), อนัดบัท่ี 4 มีความระมดัระวงัในการใชจ่้ายเพื่อไม่ให้ใชจ่้ายเกินควร ( X  = 4.33) และ
อนัดบัท่ี 5 การวางแผนล่วงหนา้ในการใชจ่้าย ( X  = 4.27) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความส าคญัเก่ียวกบัการจดัการการเงิน
ส่วนบุคคลของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นเงินออม 

การจัดการการเงินส่วนบุคคลของพนักงานองค์กร
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านเงินออม 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความส าคัญ 

อนัดับ
ที่ 

1. มีการเก็บออมเงินอยา่งสม ่าเสมอ 4.66 0.530 มากท่ีสุด 1 
2. มีการวางแผนจ านวนเงินท่ีตอ้งออมอยา่ง
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัรายไดป้ระจ า 

4.45 0.627 มาก 2 

3. เก็บออมเงินไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของรายได้
ประจ า 

4.37 0.659 มาก 3 

4. ออมเงินไวโ้ดยมีผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 4.21 0.554 มาก 5 
5. มีการออมเงินในหลากหลายช่องทางอยา่ง
เหมาะสมกบัเป้าหมายการออมของตน 

4.30 0.596 มาก 4 

รวม 4.40 0.593 มาก  

 
 จากตารางท่ี 4.9 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหร้ะดบัความความส าคญัเก่ียวกบัการจดัการ
การเงินส่วนบุคคลของพนักงานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นเงินออม โดยรวมให้
ความส าคญัในระดบัมาก และมีคะแนนเฉล่ียของระดบัความส าคญัเรียงจากมากไปหาน้อยดงัน้ี 
อนัดบัท่ี 1 มีการเก็บออมเงินอยา่งสม ่าเสมอ ( X  = 4.66), อนัดบัท่ี 2 มีการวางแผนจ านวนเงินท่ีตอ้ง
ออมอยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัรายไดป้ระจ า ( X  = 4.45), อนัดบัท่ี 3 เก็บออมเงินไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 10 ของรายได้ประจ า ( X  = 4.37), อนัดับท่ี 4 มีการออมเงินในหลากหลายช่องทางอย่าง
เหมาะสมกบัเป้าหมายการออมของตน ( X  = 4.36) และอนัดบัท่ี 5 การวางแผนล่วงหน้าในการใช้
จ่าย ( X  = 4.21) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.10 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความส าคญัเก่ียวกบัการจดัการการเงิน
ส่วนบุคคลของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นเงินออม 

การจัดการการเงินส่วนบุคคลของพนักงานองค์กร
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านเงินออม 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความส าคัญ 

อนัดับ
ที่ 

1. มีการลงทุนในสินทรัพยท่ี์ก่อนใหเ้กิดรายได ้
เช่น ค่าเช่า ดอกเบ้ีย เงินปันผล ฯลฯ เป็นตน้ 

4.21 0.620 มาก 5 

2. น าเงินออมหรือผลตอบแทนท่ีไดไ้ปลงทุนต่อ
โดยไม่น ามาใชจ่้าย 

4.34 0.573 มาก 1 

3. มีการวางแผนการลงทุนอยา่งรอบคอบและ
สอดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีตนสามารถรับได ้

4.22 0.611 มาก 4 

4. มีการลงทุนท่ีหลากหลายและกระจายความเส่ียง
อยา่งเหมาะสม 

4.26 0.635 มาก 3 

5. ศึกษาและวางแผนท่ีจะลงทุนอยา่งรอบคอบ 4.31 0.591 มาก 2 
รวม 4.27 0.606 มาก  

 
 จากตารางท่ี 4.10 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความความส าคญัเก่ียวกบัการ
จดัการการเงินส่วนบุคคลของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นเงินออม โดยรวม
ให้ความส าคญัในระดบัมาก และมีคะแนนเฉล่ียของระดบัความส าคญัเรียงจากมากไปหาน้อยดงัน้ี 
อนัดบัท่ี 1 น าเงินออมหรือผลตอบแทนท่ีไดไ้ปลงทุนต่อโดยไม่น ามาใชจ่้าย ( X  = 4.34), อนัดบัท่ี 2 
ศึกษาและวางแผนท่ีจะลงทุนอยา่งรอบคอบ ( X  = 4.31), อนัดบัท่ี 3 มีการลงทุนท่ีหลากหลายและ
กระจายความเส่ียงอยา่งเหมาะสม ( X  = 4.26), อนัดบัท่ี 4 มีการวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบ
และสอดคล้องกับความเส่ียงท่ีตนสามารถรับได้ ( X  = 4.22) และอันดับท่ี 5 มีการลงทุนใน
สินทรัพยท่ี์ก่อนใหเ้กิดรายได ้เช่น ค่าเช่า ดอกเบ้ีย เงินปันผล ฯลฯ เป็นตน้ ( X  = 4.21) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.11 เปรียบเทียบการจดัอนัดบัระดบัความความส าคญัเก่ียวกบัการจดัการการเงินส่วนบุคคล
ของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นรายดา้น 

การจัดการการเงินส่วนบุคคลของพนักงานองค์กร
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

อนัดับที่ 

ดา้นรายได ้ 4.40 0.619 1 
ดา้นรายจ่าย 4.36 0.602 2 
ดา้นเงินออม 4.40 0.593 1 
ดา้นการลงทุน 4.27 0.606 3 
  
 จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ค่าเฉล่ียคะแนนความส าคญัเก่ียวกบัการจดัการการเงินส่วนบุคคล
ของพนกังานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด เรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย
ดังน้ี อันดับท่ี 1 ด้านรายได้ และด้านเงินออม เท่ากัน ( X  = 4.40) อันดับท่ี 2 ด้านรายจ่าย                          
( X  = 4.36) และอนัดบัท่ี 3 ดา้นการลงทุน ( X  = 4.27) ตามล าดบั 
 
4.1.3 ผลส าเร็จในการวางแผนการเกษียณของพนักงานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางท่ี 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนเงินออมใน
ปัจจุบนั 

จ านวนเงินออมในปัจจุบัน จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 100,000 บาท 181 45.25 
100,001 – 500,000 บาท 151 37.75 
500,001 – 1,000,000 บาท 43 10.75 

มากกวา่ 1,000,001 บาทข้ึนไป 25 6.25 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนเงิน

ออมในปัจจุบนั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจ านวนเงินออมในปัจจุบนั นอ้ยกวา่ 100,000 
บาท จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.25 รองลงมาคือ ระหว่าง 100,001 – 500,000 บาท จ านวน 
151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.75  ระหว่าง 500,001 – 1,000,000 บาท จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.75 และมากกวา่ 1,000,001 บาทข้ึนไป จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 ตามล าดบั  
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 ตารางท่ี 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความสม ่าเสมอในการ
ออม 

ความสม ่าเสมอในการออม จ านวน ร้อยละ 
นานๆ คร้ัง 56 14.00 

1 – 2 คร้ัง/เดือน 286 71.50 
3 – 4 คร้ัง/เดือน 55 13.75 

มากกวา่ 5 คร้ัง/เดือน 3 0.75 
รวม 400 100.00 

 
 
จากตารางท่ี 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความ

สม ่าเสมอในการออม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความสม ่าเสมอในการออม คือ 
ระหวา่ง 1 – 2 คร้ัง/เดือน จ านวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 71.50 รองลงมาคือ นานๆ คร้ัง จ านวน 56 
คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 ระหวา่ง 3 – 4 คร้ัง/เดือน จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.75 และมากกวา่ 
5 คร้ัง/เดือน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนปีในการออมเงิน
ท่ีผา่นมา 

จ านวนปีในการออมเงินทีผ่่านมา จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 1 ปี 24 6.00 
1 – 5 ปี 152 38.00 
5 – 10 ปี 65 16.25 
11 – 15 ปี 77 19.25 

มากกวา่ 16 ปีข้ึนไป 82 20.50 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนปีใน

การออมเงินท่ีผ่านมา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจ านวนปีในการออมเงินท่ีผ่านมา คือ 
ระหวา่ง 1 – 5 ปี จ  านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 รองลงมาคือ มากกวา่ 16 ปีข้ึนไป จ านวน 82 
คน คิดเป็นร้อยละ 20.50 ระหว่างเวลา 11 – 15 ปี จ  านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.25 ระหว่าง               
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5 – 10 ปี จ  านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.25 และนอ้ยกวา่ 1 ปี จ  านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 
ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามผลตอบแทนเฉล่ียของ
การออมต่อปี 

ผลตอบแทนเฉลีย่ของการออมต่อปี จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ ร้อยละ 3 ต่อปี 101 25.25 
ร้อยละ 3 – 5 ต่อปี 272 68.00 
ร้อยละ 6 – 10 ต่อปี 6 1.50 

มากกวา่ ร้อยละ 10 ต่อปีข้ึนไป 21 5.25 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี  4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม

ผลตอบแทนเฉล่ียของการออมต่อปี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีผลตอบแทนเฉล่ียของ
การออมต่อปี คือ ร้อยละ 3 – 5 ต่อปี จ านวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 68.00 รองลงมาคือ น้อยกว่า 
ร้อยละ 3 ต่อปี จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.25 มากกวา่ ร้อยละ 10 ต่อปีข้ึนไป จ านวน 21 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.25 และร้อยละ 6 – 10 ต่อปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดบั 
 
4.2 ส่วนที ่2 สถิติเชิงอนุมาน  

4.2.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ t-test ในการทดสอบความ
แตกต่างของตวัแปรเพศท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของพนกังานองคก์รเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร, สถิติ F-Test (One Way ANOVA) ในการทดสอบความแตกต่างของตวัแปร 
อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และประสบการณ์ในการท างาน ท่ีส่งผล
ต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

  
สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณ

ของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
โดยใช ้t-test และ F–test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ใน

การทดสอบ จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของ
พนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครในแต่ละดา้น ไดผ้ลการทดสอบสมมติฐานดงัน้ี 
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สมมติฐานย่อยที ่1.1 
H0 : ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณ

ของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณ

ของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 

ตารางท่ี 4.16 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของ
พนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 

ลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ 

ความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของพนักงานองค์กรเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

จ านวนเงินออมในปัจจุบนั 
เพศ  N X  S.D. t Sig. 

- ชาย 235 1.74 .800 

-1.198 0.009* 
- หญิง 165 1.84 .969 

 ความสม ่าเสมอในการออม 
เพศ  N X  S.D. t Sig. 

- ชาย 235 2.03 .461 

0.926 0.000* 
- หญิง 165 1.98 .667 

 จ านวนปีในการออมเงินท่ีผา่นมา 
เพศ  N X  S.D. t Sig. 

- ชาย 235 3.33 1.212 

4.306 0.165 
- หญิง 165 2.78 1.298 

 ผลตอบแทนเฉล่ียของการออมต่อปี 
เพศ  N X  S.D. t Sig. 

- ชาย 235 1.74 .542 

-4.416 0.397 
- หญิง 165 2.04 .807 

หมายเหตุ : ตวัเลขในตาราง คือ ค่า Sig.* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ ลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นเพศมีผลต่อความส าเร็จในการ

วางแผนเกษียณของพนักงานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครในด้านจ านวนเงินออมใน
ปัจจุบนั และความสม ่าเสมอในการออม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ยกเวน้ลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นเพศมีผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณ
ของพนกังานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นจ านวนปีในการออมเงินท่ีผ่านมา และ
ผลตอบแทนเฉล่ียของการออมต่อปี ไม่แตกต่างกนั 

 
สมมติฐานย่อยที ่1.2 

H0 : ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณ
ของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณ
ของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 4.17 การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นอายุ ท่ี
ส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

จ านวนเงิน
ออมใน
ปัจจุบนั 

ระหวา่งกลุ่ม 8.210 3 2.737 3.656 0.013* 

ภายในกลุ่ม 296.430 396 0.749   

รวม 304.640 399    

ความ
สม ่าเสมอใน
การออม 

ระหวา่งกลุ่ม 0.452 3 0.151 0.488 0.691 

ภายในกลุ่ม 122.485 396 0.309   

รวม 122.938 399    

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.17 การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นอายุ ท่ี
ส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของพนักงานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
(ต่อ) 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

จ านวนปีใน
การออมเงินท่ี

ผา่นมา 

ระหวา่งกลุ่ม 0.884 3 0.295 0.180 0.910 

ภายในกลุ่ม 647.914 396 1.636   

รวม 648.798 399    

ผลตอบแทน
เฉล่ียของการ
ออมต่อปี 

ระหวา่งกลุ่ม 4.003 3 1.334 2.936 0.033* 

ภายในกลุ่ม 179.975 396 0.454   

รวม 183.978 399    

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.17 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นอาย ุ
ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของพนกังานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ในการทดสอบ พบว่า 
ลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นอาย ุท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของพนกังาน
องค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนเงินออมในปัจจุบนั และผลตอบแทนเฉล่ียของ
การออมต่อปี แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ส่วนปัจจยัประชากรศาสตร์ ด้านอายุ ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของ
พนกังานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความสม ่าเสมอในการออม และจ านวนปีใน
การออมเงินท่ีผา่นมา ไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานย่อยที ่1.4 
H0 : ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความส าเร็จในการ

วางแผนเกษียณของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความส าเร็จในการ

วางแผนเกษียณของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 4.18 การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นระดบั
การศึกษา ท่ีส่งผลความส าเ ร็จในการวางแผนเกษียณของพนักงานองค์กรเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

จ านวนเงิน
ออมใน
ปัจจุบนั 

ระหวา่งกลุ่ม 2.164 2 1.082 1.420 0.243 

ภายในกลุ่ม 302.476 397 0.762   

รวม 304.640 399    

ความ
สม ่าเสมอใน
การออม 

ระหวา่งกลุ่ม 5.910 2 2.955 10.025 0.000* 

ภายในกลุ่ม 117.027 397 0.295   

รวม 122.938 399    

จ านวนปีใน
การออมเงินท่ี

ผา่นมา 

ระหวา่งกลุ่ม 27.381 2 13.690 8.746 0.000* 

ภายในกลุ่ม 621.417 397 1.565   

รวม 648.798 399    

ผลตอบแทน
เฉล่ียของการ
ออมต่อปี 

ระหวา่งกลุ่ม 1.151 2 0.575 1.249 0.288 

ภายในกลุ่ม 182.827 397 0.461   

รวม 183.978 399    

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.18 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้น

ระดบัการศึกษา ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของพนักงานองค์กรเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ในการ
ทดสอบ พบวา่ ลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นระดบัการศึกษา ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
วางแผนเกษียณของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความสม ่าเสมอในการออม 
และจ านวนปีในการออมเงินท่ีผา่นมา แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ส่วนลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นระดบัการศึกษา ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
วางแผนเกษียณของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนเงินออมในปัจจุบนั 
และผลตอบแทนเฉล่ียของการออมต่อปี ไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานย่อยที ่1.4 

H0 : ปัจจยัส่วนบุคคลด้านสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
วางแผนเกษียณของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ปัจจยัส่วนบุคคลด้านสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
วางแผนเกษียณของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 4.19 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ด้าน
สถานภาพสมรส ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของพนกังานองค์กรเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

จ านวนเงิน
ออมใน
ปัจจุบนั 

ระหวา่งกลุ่ม 0.038 1 0.038 0.050 0.823 

ภายในกลุ่ม 304.602 398 0.765   

รวม 304.640 399    

ความ
สม ่าเสมอใน

ระหวา่งกลุ่ม 0.783 1 0.783 2.550 0.111 

ภายในกลุ่ม 122.155 398 0.307   
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การออม รวม 122.938 399    

ตารางท่ี 4.19 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ด้าน
สถานภาพสมรส ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของพนกังานองค์กรเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร (ต่อ) 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

จ านวนปีใน
การออมเงินท่ี

ผา่นมา 

ระหวา่งกลุ่ม 0.083 1 0.083 .051 0.822 

ภายในกลุ่ม 648.715 398 1.630   

รวม 648.798 399    

ผลตอบแทน
เฉล่ียของการ
ออมต่อปี 

ระหวา่งกลุ่ม 1.329 1 1.329 2.896 0.090 

ภายในกลุ่ม 182.648 398 0.459   

รวม 183.978 399    

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.19 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้น
สถานภาพสมรส ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของพนกังานองค์กรเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ในการ
ทดสอบ พบวา่ ลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นสถานภาพสมรส ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
วางแผนเกษียณของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนเงินออมในปัจจุบนั 
ความสม ่าเสมอในการออม จ านวนปีในการออมเงินท่ีผา่นมา และผลตอบแทนเฉล่ียของการออมต่อ
ปี ไม่แตกต่างกนั  
  
สมมติฐานย่อยที ่1.5 

H0 : ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผน
เกษียณของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผน
เกษียณของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 4.20 การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นรายได้
เฉล่ียต่อเดือน ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของพนักงานองค์กรเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

จ านวนเงิน
ออมใน
ปัจจุบนั 

ระหวา่งกลุ่ม 14.219 3 4.740 6.463 0.000* 

ภายในกลุ่ม 290.421 396 0.733   

รวม 304.640 399    

ความ
สม ่าเสมอใน
การออม 

ระหวา่งกลุ่ม 5.097 3 1.699 5.709 0.001* 

ภายในกลุ่ม 117.841 396 0.298   

รวม 122.938 399    

จ านวนปีใน
การออมเงินท่ี

ผา่นมา 

ระหวา่งกลุ่ม 3.033 3 1.011 0.620 0.602 

ภายในกลุ่ม 645.765 396 1.631   

รวม 648.798 399    

ผลตอบแทน
เฉล่ียของการ
ออมต่อปี 

ระหวา่งกลุ่ม 0.805 3 0.268 0.580 0.628 

ภายในกลุ่ม 183.172 396 0.463   

รวม 183.978 399    

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.20 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้น
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของพนกังานองค์กรเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ในการ
ทดสอบ พบวา่ ลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จใน
การวางแผนเกษียณของพนักงานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนเงินออมใน
ปัจจุบนั และความสม ่าเสมอในการออม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 



50 
 

 
 ยกเวน้ลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จใน
การวางแผนเกษียณของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนปีในการออม
เงินท่ีผา่นมา และผลตอบแทนเฉล่ียของการออมต่อปี ไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานย่อยที ่1.6 

H0 : ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นประสบการณ์ในการท างานท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การวางแผนเกษียณของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นประสบการณ์ในการท างานท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การวางแผนเกษียณของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 
ตารางท่ี 4.21 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ด้าน
ประสบการณ์ในการท างาน ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของพนักงานองค์กร
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

จ านวนเงิน
ออมใน
ปัจจุบนั 

ระหวา่งกลุ่ม 17.552 3 5.851 8.070 0.000* 

ภายในกลุ่ม 287.088 396 0.725   

รวม 304.640 399    

ความ
สม ่าเสมอใน
การออม 

ระหวา่งกลุ่ม 5.359 3 1.786 6.017 0.001* 

ภายในกลุ่ม 117.578 396 0.297   

รวม 122.938 399    

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.19 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ด้าน
ประสบการณ์ในการท างาน ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของพนักงานองค์กร
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร (ต่อ) 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

จ านวนปีใน
การออมเงินท่ี

ผา่นมา 

ระหวา่งกลุ่ม 11.669 3 3.890 2.418 0.066 

ภายในกลุ่ม 637.128 396 1.609   

รวม 648.798 399    

ผลตอบแทน
เฉล่ียของการ
ออมต่อปี 

ระหวา่งกลุ่ม 8.009 3 2.670 6.008 0.001* 

ภายในกลุ่ม 175.969 396 0.444   

รวม 183.978 399    

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.21 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้น
ประสบการณ์ในการท างาน ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของพนักงานองค์กร
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way 
ANOVA) ในการทดสอบ พบว่า ลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ด้านรายไดต่้อเดือน ท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวน
เงินออมในปัจจุบนั ความสม ่าเสมอในการออม และผลตอบแทนเฉล่ียของการออมต่อปี แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ยกเวน้ลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นรายไดต่้อเดือน ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
วางแผนเกษียณของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนปีในการออมเงินท่ี
ผา่นมา ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 4.22 สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของพนกังานองคก์รเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

การ
ทดสอบ 

ค่า Sig. 

จ านวนเงิน
ออมใน
ปัจจุบนั 

ความ
สม ่าเสมอ
ในการออม 

จ านวนปี
ในการออม
เงินท่ีผา่น

มา 

ผลตอบ 
แทนเฉล่ีย
ของการ
ออมต่อปี 

เพศ T-test 0.009* 0.000* 0.165 0.397 
อาย ุ F-test 0.013* 0.691 0.910 0.033* 
ระดบัการศึกษา F-test 0.234 0.000* 0.000* 0.288 
สถานภาพสมรส F-test 0.823 0.111 0.822 0.090 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-test 0.000* 0.001* 0.602 0.628 
ประสบการณ์ในการท างาน F-test 0.000* 0.001* 0.066 0.001* 
หมายเหตุ : ตวัเลขในตาราง คือ ค่า Sig. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ส่งผลต่อความส าเร็จในการ

วางแผนเกษียณของพนักงานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครในด้านจ านวนเงินออมใน
ปัจจุบนั และความสม ่าเสมอในการออม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ ส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของพนกังานองคก์ร
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นจ านวนเงินออมในปัจจุบนั และผลตอบแทนเฉล่ียของการ
ออมต่อปี แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจยัส่วนบุคคลด้านระดบัการศึกษา ส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของ
พนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นความสม ่าเสมอในการออม และจ านวนปีใน
การออมเงินท่ีผา่นมา แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจยัส่วนบุคคลด้านสถานภาพสมรส ส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของ
พนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั  
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ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของ
พนักงานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครในด้านจ านวนเงินออมในปัจจุบัน และความ
สม ่าเสมอในการออม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจยัส่วนบุคคลด้านประสบการณ์ในการท างาน ส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผน
เกษียณของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นจ านวนเงินออมในปัจจุบนั ความ
สม ่าเสมอในการออม และผลตอบแทนเฉล่ียของการออมต่อปี แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 

 
สมมติฐานที ่2 การจดัการการเงินส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการวางแผน

เกษียณของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
การทดสอบความสัมพนัธ์ของการจดัการการเงินส่วนบุคคลกบัความส าเร็จในการวางแผน

เกษียณของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ แบบ

เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficients) 

สมมติฐาน 
H0 : การจดัการการเงินส่วนบุคคลไม่มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการวางแผนเกษียณ

ของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 H1 : การจดัการการเงินส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการวางแผนเกษียณ
ของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตารางท่ี 4.23 ผลการวเิคราะห์ค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการการเงินส่วนบุคคลกบัความส าเร็จ
ในการวางแผนเกษียณของพนกังานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยวิธีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) 
ความส าเร็จในการวางแผนเกษียณ
ของพนักงานองค์กรเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

การจัดการการเงินส่วนบุคคล 

ค่าสถิติ 
ด้าน 
รายได้ 

ด้าน 

รายจ่าย 
ด้าน 

เงินออม 
ด้าน 

การลงทุน 

จ านวนเงินออมในปัจจุบนั 
r 0.106 -0.001 -0.172 0.057 

P-value 0.034* 0.983 0.001** 0.252 

ความสม ่าเสมอในการออม 
r -0.022 -0.017 -0.043 0.024 

P-value 0.656 0.732 0.393 0.631 

จ านวนปีในการออมเงินท่ีผา่นมา 
r -0.064 -0.018 0.085 -0.005 

P-value 0.199 0.717 0.090 0.927 

ผลตอบแทนเฉล่ียของการออมต่อปี 
r -0.014 -0.130 -0.236 0.025 

P-value 0.775 0.009** 0.000** 0.617 

หมายเหตุ : ตวัเลขในตาราง คือ ค่า Sig. **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ *มีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  การจัดการการเ งินส่วนบุคคล  ด้านรายจ่าย มี
ความสัมพันธ์กับความส า เ ร็จในการวางแผนเกษียณของพนักงานองค์กรเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นผลตอบแทนเฉล่ียของการออมต่อปี มีความสัมพนัธ์ทางลบ อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าความสัมพนัธ์เท่ากบั -0.130 ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่า 

ส่วนพบว่า การจดัการการเงินส่วนบุคคล ดา้นเงินออม มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จใน
การวางแผนเกษียณของพนักงานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ดา้นจ านวนเงินออมใน
ปัจจุบนั และผลตอบแทนเฉล่ียของการออมต่อปี มีความสัมพนัธ์ทางลบ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 โดยมีค่าความสัมพนัธ์เท่ากบั -0.172 และ -0.236 ตามล าดบั ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่า 
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สรุปและอภิปรายผล 

 

5.1 สรุปผลการวจัิย 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.75 และร้อย
ละ 41.25 ตามล าดบั อายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.00 รองลงมาคือ อายุระหวา่ง 20 – 30 
ปี คิดเป็นร้อยละ 26.25 มีการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 84.50 รองลงมาคือ สูงกวา่ปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 12.75 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 55.75 โสด คิดเป็นร้อยละ 44.25 มีรายได้เฉล่ีย
ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.50 รองลงมาคือ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
30,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 13.75 ประสบการณ์ในการท างานระหวา่ง 1 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 
58.50 รองลงมาคือ ระหวา่ง 6 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.75 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 5.1 
 
ตารางท่ี 5.1 จ  านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
  ชาย 
  หญิง 

 
242 
158 

 
60.50 
39.50 

2. อาย ุ
  ต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี 
  21 – 30 ปี 
  31 – 40 ปี 
  มากกวา่ 41 ปีข้ึนไป 

 
24 

226 
96 
54 

 
6.00 

56.50 
24.00 
13.50 
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ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
3. ระดบัการศึกษา 
  ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 
  ปริญญาตรี 
  สูงกวา่ปริญญาตรี 

 
31 

307 
62 

 
7.75 

76.75 
15.50 

4. สถานะภาพสมรส 
  โสด 
  สมรส 

 
280 
120 

 
70.00 
30.00 

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
  นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 
  10,001 – 20,000 บาท 
  20,001 – 30,000 บาท 
  มากกวา่ 30,001 บาทข้ึนไป 

 
21 

272 
49 
58 

 
5.25 

68.00 
12.25 
14.50 

 
5.2 การวเิคราะห์การจัดการการเงินส่วนบุคคลของพนักงานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส าหรับการจดัการการเงินส่วนบุคคลของพนักงานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา่ ค่าเฉล่ียคะแนนความส าคญัเก่ียวกบัการจดัการการเงินส่วนบุคคลของพนกังานองคก์รเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด เรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยดงัน้ี อนัดบัท่ี 1 ดา้นรายได ้
และดา้นเงินออม เท่ากนั ( X  = 4.40) อนัดบัท่ี 2 ดา้นรายจ่าย ( X  = 4.36) และอนัดบัท่ี 3 ดา้นการ
ลงทุน ( X  = 4.27) ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 5.2 
 
ตารางท่ี 5.2 เปรียบเทียบการจดัอนัดบัระดบัความความส าคญัเก่ียวกบัการจดัการการเงินส่วนบุคคล
ของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นรายดา้น 

การจัดการการเงินส่วนบุคคลของพนักงานองค์กร
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

อนัดับที่ 

ดา้นรายได ้ 4.40 0.619 1 
ดา้นรายจ่าย 4.36 0.602 2 
ดา้นเงินออม 4.40 0.593 1 
ดา้นการลงทุน 4.27 0.606 3 
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5.3 การวิเคราะห์ผลส าเ ร็จในการวางแผนการเกษียณของพนักงานองค์กรเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 ผลส าเร็จในการวางแผนการเกษียณของพนกังานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจ านวนเงินออมในปัจจุบนั น้อยกว่า 100,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 45.25 รองลงมาคือ ระหวา่ง 100,001 – 500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.75 ความสม ่าเสมอ
ในการออม คือ ระหวา่ง 1 – 2 คร้ัง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 71.50 รองลงมาคือ นานๆ คร้ัง คิดเป็นร้อย
ละ 14.00 ส่วนใหญ่มีจ านวนปีในการออมเงินท่ีผ่านมา คือ ระหว่าง 1 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.00 
รองลงมาคือ มากกวา่ 16 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 20.50 ผลตอบแทนเฉล่ียของการออมต่อปี คือ ร้อย
ละ 3 – 5 ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 68.00 รองลงมาคือ นอ้ยกวา่ ร้อยละ 3 ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 25.25 
 
5.4 การทดสอบสมติฐาน 

ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดต้ั้งสมมติฐานไว ้2 สมติฐาน ดงัน้ี  
 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณ

ของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 
ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ส่งผลต่อความส าเร็จในการ

วางแผนเกษียณของพนักงานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครในด้านจ านวนเงินออมใน
ปัจจุบนั และความสม ่าเสมอในการออม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ ส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของพนกังานองคก์ร
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นจ านวนเงินออมในปัจจุบนั และผลตอบแทนเฉล่ียของการ
ออมต่อปี แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจยัส่วนบุคคลด้านระดบัการศึกษา ส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของ
พนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นความสม ่าเสมอในการออม และจ านวนปีใน
การออมเงินท่ีผา่นมา แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจยัส่วนบุคคลด้านสถานภาพสมรส ส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของ
พนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั  
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ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของ
พนักงานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครในด้านจ านวนเงินออมในปัจจุบัน และความ
สม ่าเสมอในการออม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นประสบการณ์ในการท างาน ส่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผน
เกษียณของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นจ านวนเงินออมในปัจจุบนั ความ
สม ่าเสมอในการออม และผลตอบแทนเฉล่ียของการออมต่อปี แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 5.3 
 
ตารางท่ี 5.3 สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของพนกังานองคก์รเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

การ

ทดสอบ 

ค่า Sig. 

จ านวนเงิน
ออมใน
ปัจจุบนั 

ความ
สม ่าเสมอ
ในการออม 

จ านวนปี
ในการออม
เงินท่ีผา่น

มา 

ผลตอบ 
แทนเฉล่ีย
ของการ
ออมต่อปี 

เพศ T-test 0.009* 0.000* 0.165 0.397 

อาย ุ F-test 0.013* 0.691 0.910 0.033* 
ระดบัการศึกษา F-test 0.234 0.000* 0.000* 0.288 
สถานภาพสมรส F-test 0.823 0.111 0.822 0.090 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-test 0.000* 0.001* 0.602 0.628 
ประสบการณ์ในการท างาน F-test 0.000* 0.001* 0.066 0.001* 

หมายเหตุ : ตวัเลขในตาราง คือ ค่า Sig. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 สมมติฐานท่ี 2 การจดัการการเงินส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการวางแผน
เกษียณของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่า การจัดการการเงินส่วนบุคคล ด้านรายจ่าย มี
ความสัมพันธ์กับความส า เ ร็จในการวางแผนเกษียณของพนักงานองค์กรเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นผลตอบแทนเฉล่ียของการออมต่อปี มีความสัมพนัธ์ทางลบ อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าความสัมพนัธ์เท่ากบั -0.130 ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่า 

ส่วนพบว่า การจดัการการเงินส่วนบุคคล ดา้นเงินออม มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จใน
การวางแผนเกษียณของพนักงานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนเงินออมใน
ปัจจุบนั และผลตอบแทนเฉล่ียของการออมต่อปี มีความสัมพนัธ์ทางลบ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 โดยมีค่าความสัมพนัธ์เท่ากบั -0.172 และ -0.236 ตามล าดบั ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่า 
ดงัตารางท่ี 5.4 
 
ตารางท่ี 5.4 ผลการวิเคราะห์ค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการการเงินส่วนบุคคลกบัความส าเร็จ
ในการวางแผนเกษียณของพนกังานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิธีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) 
ความส าเร็จในการวางแผนเกษียณ
ของพนักงานองค์กรเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

การจัดการการเงินส่วนบุคคล 

ค่าสถิติ 
ด้าน 
รายได้ 

ด้าน 
รายจ่าย 

ด้าน 
เงินออม 

ด้าน 
การลงทุน 

จ านวนเงินออมในปัจจุบนั 
r 0.106 -0.001 -0.172 0.057 

P-value 0.034* 0.983 0.001** 0.252 

ความสม ่าเสมอในการออม 
r -0.022 -0.017 -0.043 0.024 

P-value 0.656 0.732 0.393 0.631 

จ านวนปีในการออมเงินท่ีผา่นมา 
r -0.064 -0.018 0.085 -0.005 

P-value 0.199 0.717 0.090 0.927 

ผลตอบแทนเฉล่ียของการออมต่อปี 
r -0.014 -0.130 -0.236 0.025 

P-value 0.775 0.009** 0.000** 0.617 

หมายเหตุ : ตวัเลขในตาราง คือ ค่า Sig. **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ *มีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
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5.5 อภิปรายผลการวจัิย  
 จากผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง อายุ
ระหวา่ง 31 – 40 ปี การศึกษาปริญญาตรี สถานภาพสมรส รายไดต่้อเดือนระหวา่ง 10,001 – 20,000 
บาท ประสบการณ์ในการท างานระหวา่ง 1 – 5 ปี สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กิจติพร สิทธิพนัธ์ุ 
(2553) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี รายได้
เฉล่ียต่อเดือนเท่ากบั 10,001 – 15,000 บาท และประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน 

ส าหรับผลส า เ ร็จในการวางแผนการเกษียณของพนักงานองค์กรเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจ านวนเงินออมในปัจจุบนั น้อยกว่า 
100,000 บาท มีความสม ่าเสมอในการออม คือ ระหวา่ง 1 – 2 คร้ัง/เดือน มีจ านวนปีในการออมเงิน
ท่ีผา่นมา คือ ระหวา่ง 1 – 5 ปี รองลงมาคือ มากกวา่ 16 ปีข้ึนไป ผลตอบแทนเฉล่ียของการออมต่อปี 
คือ ร้อยละ 3 – 5 ต่อปี สอดคลอ้งกบั วีรชยั ผ่องศรี (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง การวางแผนการเงินเพื่อ
การเกษียณของขา้ราชการทหารเรือ ส านกังานตรวจสอบภายในทหารเรือ จากการศึกษาพฤติกรรม
การออมเงิน พบวา่ วตัถุประสงค์ของการออมเงินส่วนใหญ่เพื่อไวใ้ชย้ามเกษียณ รองลงมาคือ เพื่อ
ไวใ้ช้จ่ายยามฉุกเฉิน โดยจ านวนเงินท่ีออมต่อเดือนส่วนใหญ่ออมเงินมากกว่า 3,001 บาทข้ึนไป 
ส าหรับช่องทางในการออมเงินนอกจากกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนใหญ่เลือกออมเงิน
ผ่านช่องทางเงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากประจ า รองลงมาคือ หุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ ของ
กองทพัเรือ ส าหรับระยะเวลาในการออมเงินก่อนเกษียณ ทั้งหมดของผูต้อบแบบสอบถามมี
ระยะเวลาในการออมเงินมากกว่า 26 ปีข้ึนไป และเงินออมท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัส่วนใหญ่มีเงินออม
มากกว่า 300,001 บาทข้ึนไป รองลงมาคือ ระหว่าง 200,001 – 300,000 บาท ตามล าดบั และผล
การศึกษาของ พฒันี ทองพึง (2556) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวยั
เกษียณอายุ กรณีศึกษาเฉพาะครูโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการ
ออมท่ีส าคญัคือ เงินบ าเหน็จเงินบ านาญเล้ียงชีพขา้ราชการ (กบข.) การลงทุนในเงินฝากธนาคาร 
การลงทุนหุน้สหกรณ์ ปัจจยัดา้นความพร้อมพบวา่ ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
วางแผนทางการเงินเม่ือยามเกษียณอายุมีการรับรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ 
การเมือง การตลาดและการลงทุนเป็นประจ า 

ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การจดัการการเงินส่วนบุคคล ด้านรายจ่าย มี
ความสัมพันธ์กับความส า เ ร็จในการวางแผนเกษียณของพนักงานองค์กรเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นผลตอบแทนเฉล่ียของการออมต่อปี มีความสัมพนัธ์ทางลบ อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าความสัมพนัธ์เท่ากบั -0.130 ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่า ส่วนการ
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จดัการการเงินส่วนบุคคล ดา้นเงินออม มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของ
พนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนเงินออมในปัจจุบนั และผลตอบแทน
เฉล่ียของการออมต่อปี มีความสัมพนัธ์ทางลบ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่า
ความสัมพนัธ์เท่ากบั -0.172 และ -0.236 ตามล าดบั ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่า สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของวรีชยั ผอ่งศรี (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง การวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณของขา้ราชการ
ทหารเรือ ส านักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ จากการศึกษา พบว่า พบว่า โดยรวมปัจจัย
ประชากรศาสตร์มีผลต่อระดับการปฏิบติัโดยรวมในการวางแผนการเงิน แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และพฤติกรรมการออมเงินโดยรวมแล้ว มีความสัมพนัธ์กบัการ
วางแผนการเงินเพื่อการเกษียณของขา้ราชการทหารเรือ ส านกังานตรวจสอบภายในทหารเรือ อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 รวมถึงผลการศึกษาของ ภทัราพร ยอดจนัทร์ (2557) ได้ศึกษา
เร่ือง พฤติกรรมการออมเงินเพื่อใชห้ลงัเกษียณของประชาชนในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร จาก
การศึกษาพบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออมเงินเพื่อใชห้ลงัเกษียณ 
ดา้นรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ดา้นอิสระภาพทางการเงิน และดา้นความมัน่คงในชีวิต มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการออมเงินเพื่อใชห้ลงัเกษียณของประชาชนในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
 
5.6 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในคร้ังนี้ 
 1. การจดัการการเงินส่วนบุคคลอยา่งถูกตอ้งจะช่วยให้การวางแผนเกษียณในอนาคตนั้นมี
โอกาสประสบความส าเร็จมากยิง่ข้ึน 
 2. การจดัการการเงินส่วนบุคคลทั้ง 4 ด้านคือ ดา้นรายได ้ด้านรายจ่าย ดา้นเงินออม และ
ดา้นการลงทุน เป็นส่วนส าคญัและมีความสัมพนัธ์ต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณ ดงันั้นตอ้ง
มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจในการจดัการการเงินส่วนบุคคล เพื่อเป็นการลด
ภาระของรัฐในการตอ้งดูแลผูสู้งอายใุนอนาคตท่ีไม่สามารถเกษียณอยา่งมีความสุขและดูแลเล้ียงชีพ
ตวัเองได ้
 
5.7 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. อาจท าการศึกษาเปรียบเทียบกับพนักงานองค์กรเอกชนในประเทศอ่ืนๆ เพื่อน าผล
การศึกษาท่ีได้มาพฒันาส่งเสริมให้เกิดการผลส าเร็จในการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณของ
ประชาชนไทย  
 2. ควรท าการศึกษากบักลุ่มตวัอย่างในพื้นท่ีอ่ืนๆ เพื่อท่ีจะสามารถไดผ้ลการศึกษาท่ีเป็น
ภาพรวมของประทศและน ามาประยกุตใ์ชส่้งเสริมการวางแผนเกษียณใหค้รอบคลุมในทุกพื้นท่ี 
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แบบสอบถามเพือ่การวจิยั 
เร่ือง การจัดการการเงินส่วนบุคคลทีส่่งผลต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของ

พนักงานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
........................................................... 

ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อประกอบการศึกษาเร่ือง การจดัการการเงินส่วนบุคคลท่ีส่งผล
ต่อความส าเร็จในการวางแผนเกษียณของพนกังานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของการศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัสยาม 
และจะน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปประกอบการจดัท าการคน้ควา้อิสระให้มีความเท่ียงตรง ดงันั้นขอ้มูลของ
ท่านจึงเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการศึกษาคร้ังน้ี 
 ทางผูศึ้กษาจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกขอ้และตรง
ตามความคิดเห็นของท่าน ประกอบไปดว้ย 4 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  

ส่วนท่ี 2  การจดัการการเงินส่วนบุคคลของพนกังานองคก์รเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ส่วนท่ี 3  ผลส า เ ร็จในการวางแผนการเกษียณของพนักงานองค์กรเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 ส่วนท่ี 4  ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ  
 
ขอขอบพระคุณท่านท่ีกรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 

 
 

นางสาวอุไรวรรณ ปลอดใจดี 
นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัสยาม 
 



 

 

 
ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่อง  เพยีง 1 ช่อง ตามความเป็นจริง 
 
1. เพศ           

[   ] 1.ชาย     [   ] 2.หญิง 
2. อาย ุ           

[   ] 1. ต ่ากวา่ 20 ปี    [   ] 2. 20 – 30 ปี 
[   ] 3. 31 – 40 ปี     [   ] 4. 41 ปีข้ึนไป 

3.ระดบัการศึกษา 
 [   ] 1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี    [   ] 2. ปริญญาตรี  

[   ] 3. สูงกวา่ปริญญาตรี 
4.สถานภาพสมรส 
 [   ] 1.โสด     [   ] 2.สมรส  
 [   ] 3. อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................................. 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 [   ] 1. ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท  [   ] 2. 10,001 – 20,000 บาท 
 [   ] 3. 20,001 – 30,000 บาท   [   ] 4. 30,001 บาทข้ึนไป 
6. ประสบการณ์ในการท างาน 
 [   ] 1. นอ้ยกวา่ 1 ปี     [   ] 2. 1 – 5 ปี 
 [   ] 3. 6 – 10 ปี     [   ] 4. มากกวา่ 10 ปี ข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการการเงินส่วนบุคคลของพนักงานองค์กรเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ท่านคิดว่าตรงกับความพงึพอใจของท่านมากทีสุ่ด 
 

การจัดการการเงินส่วนบุคคลของพนักงานองค์กรเอกชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

ระดับความส าคัญ 

มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 

 ( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

ด้านรายได้ 

1. การจดัสรรรายไดใ้หส้ามารถใชไ้ดอ้ยา่งเพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิต 

     

2. สามารถสร้างรายไดท่ี้แน่นอนและสม ่าเสมอ      

3. แหล่งรายไดมี้ความมัน่คง       

4. การหารายไดเ้สริมนอกเหนือจากรายไดห้ลกัท่ีมี      

5. บริหารจดัการรายไดใ้หค้งเหลือมากพอส าหรับเก็บออม
เงิน 

     

ด้านรายจ่าย 

6. การจดัการรายจ่ายอยา่งเหมาะสมต่อการด ารงชีพ      

7. ใชจ่้ายอยา่งเหมาะสมตามสถานภาพของตน      

8. การจดัท าบนัทึกรายจ่ายอยา่งสม ่าเสมอ      

9. การวางแผนล่วงหนา้ในการใชจ่้าย      

10. มีความระมดัระวงัในการใชจ่้ายเพื่อไม่ใหใ้ชจ่้ายเกินควร      

 
 
 
 
 
 
 



 

 

การจัดการการเงินส่วนบุคคลของพนักงานองค์กรเอกชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

ระดับความส าคัญ 

มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 

 ( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

ด้านเงินออม 

11. มีการเก็บออมเงินอยา่งสม ่าเสมอ      

12. มีการวางแผนจ านวนเงินท่ีตอ้งออมอยา่งเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัรายไดป้ระจ า 

     

13. เก็บออมเงินไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดป้ระจ า      

14. ออมเงินไวโ้ดยมีผลตอบแทนท่ีเหมาะสม      

15. มีการออมเงินในหลากหลายช่องทางอยา่งเหมาะสมกบั
เป้าหมายการออมของตน 

     

ด้านการลงทุน 

16. มีการลงทุนในสินทรัพยท่ี์ก่อนใหเ้กิดรายได ้เช่น ค่าเช่า 
ดอกเบ้ีย เงินปันผล ฯลฯ เป็นตน้ 

     

17. น าเงินออมหรือผลตอบแทนท่ีไดไ้ปลงทุนต่อโดยไม่
น ามาใชจ่้าย 

     

18. มีการวางแผนการลงทุนอยา่งรอบคอบและสอดคลอ้ง
กบัความเส่ียงท่ีตนสามารถรับได ้

     

19. มีการลงทุนท่ีหลากหลายและกระจายความเส่ียงอยา่ง
เหมาะสม 

     

20. ศึกษาและวางแผนท่ีจะลงทุนอยา่งรอบคอบ      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับผลส าเร็จในการวางแผนการเกษียณของพนักงานองค์กรเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงไปในช่อง  เพยีง 1 ช่อง ตามความเป็นจริง 
 
1. จ  านวนเงินออมในปัจจุบนั 

[   ] 1. นอ้ยกวา่ 100,000 บาท   [   ] 2. 100,001 – 500,000 บาท 
[   ] 3. 500,001 – 1,000,000 บาท   [   ] 4. มากกวา่ 1,000,001 บาทข้ึนไป 

2. ความสม ่าเสมอในการออม 
[   ] 1. นานๆ คร้ัง    [   ] 2. 1 – 2 คร้ัง/เดือน 
[   ] 3. 3 – 4 คร้ัง/เดือน    [   ] 4. มากกวา่ 5 คร้ัง/เดือน 

3. จ  านวนปีในการออมเงินท่ีผา่นมา 
[   ] 1. นอ้ยกวา่ 1 ปี    [   ] 2. 1 – 5 ปี 
[   ] 3. 5 – 10 ปี     [   ] 4. 11 – 15 ปี 
[   ] 5. มากกวา่ 16 ปีข้ึนไป    

4. ผลตอบแทนเฉล่ียของการออมต่อปี 
[   ] 1. นอ้ยกวา่ ร้อยละ 3 ต่อปี   [   ] 2. ร้อยละ 3 – 5 ต่อปี 
[   ] 3. ร้อยละ 6 – 10 ต่อปี   [   ] 4. มากกวา่ ร้อยละ 10 ต่อปีข้ึนไป 
 

ส่วนที ่4 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอืน่ๆ โปรดระบุ 
 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

*** ขอบพระคุณท่ีท่านกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม *** 
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