
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณ ของประชาชนวัยท างาน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors Affecting to Saving Behavior before Retirement  
of Working People in Bangkok  

 
บุษยวรรณ  กุลยวน 

สาขาวชิาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ผู้รับผิดชอบบทความ 

 
Budsayawan  Kunyuan 

E-mail: basicgo.oil@gmail.com 
Faculty of Business Administration Program in Accounting  

Ramkhamhaeng University 
Corresponding author 

 
บทคัดย่อ 

             การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของประชาชน 
วัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมและปัจจัยการรับรู้แบบการออม 
โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - Way 
ANOVA) และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25-34 ปี  
มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
10,001-20,000 บาท มีขนาดครอบครัว 4 คนขึ้นไป บุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแล 2 คน และอายุที่คากว่าจะเกษียณเฉลี่ย 
57 ปี ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.04) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ ด้านเศรษฐกิจ ( ̅ = 4.34) ปัจจัยการรับรู้แบบการออม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.05)  
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านทัศนคติทางการเงิน ( ̅ = 4.42) และแนวโน้มการออมเงิน
ในอนาคตของประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.11) ส าหรับพฤติกรรมการออม 
ก่อนวัยเกษียณส่วนใหญ่ประชาชนวัยท างานจะออมเงินในรูปแบบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) คิดเป็นร้อยละ 
44.8 มีการศึกษาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการออมเงินทางสื่ออินเตอร์เน็ตมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.3 วัตถุประสงค์ 
ในการออม เพื่อเก็บไว้ใช้หลังเกษียณ คิดเป็นร้อยละ 83.5 บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเตรียมตัวออมเงิน คือตัวเอง  
คิดเป็นร้อยละ 37.0 และเริ่มต้นการออมเมื่ออายุ 24 ปี โดยมีสัดส่วนการออมคิดเป็นร้อยละ 16 ต่อเดือน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า (1) ประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ  
ระดับการศึกษา และรายได้ต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมด้านเศรษฐกิจ ด้านครอบครัว ด้านสุขภาพ และด้านความต้องการส่วนตัว มีผลต่อพฤติกรรม
การออมก่อนวัยเกษียณของประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ  
(3) ปัจจัยการรับรู้แบบการออม ด้านความรู้ทางการเงิน ด้านความรู้เกี่ยวกับการลงทุน และผลตอบแทน มีผลต่อ
พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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ค าส าคัญ: พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณ 

Abstract 
 The purpose of this study is to examine the factors affecting to Saving behavior before 
retirement of working people in Bangkok factors include Demographic factors, Factors affect to 
saving and Perceived saving pattern factors. The 400 sample were drawn from population of 
working people in Bangkok. Data were analyzed by using the frequency, percentage, mean, and 
standard deviation and collected data from questionnaires with T-Test, F-Test (One way ANOVA), 
and Multiple Regression Analysis. 
 The study indicated that the most working people in Bangkok of the respondents were female 
in the age of  25-34 years old, single, received Bachelor’s Degree, Governmental career/state enterprise,  
received monthly income of 10,001-20,000 bath, family size of 4 people or more, 2 people under 
supervision and plans to retirement by setting age limit about 57 years old. Factors affect to saving 
were at high level ( ̅ = 4.04). When each aspect, it was found that the aspect has the highest mean 
was the economy ( ̅ = 4.34). Perceived saving pattern factors were at high level ( ̅ = 4.05). When 
each aspect, it was found that the aspect has the highest mean was Financial attitude ( ̅ = 4.42). 
Future savings trends of working people in Bangkok were at high level ( ̅ = 4.11). As for the saving 
behavior before retirement, most working people save money in the form of Government Pension 
Fund (GPF), representing 44.8 percent, 70.3 percent of them had learned the information about saving 
via the internet, savings purpose to be kept for retirement 83.5 percent, the person who has the 
influence to prepare themselves for saving money is themselves, representing 37.0 percent and begin 
saving at the age of 24, with a savings proportion of 16 percent per month. 
 The results of hypothesis test show that (1) Working people in Bangkok with different gender, 
age, status, education and income had different saving behavior before retirement at statistical 
significance of 0.05 levels. (2) Factors affect to saving, economy, family, health and personal needs had 
effect saving behavior before retirement of working people in Bangkok at statistical significance of 0.05 
levels. (3) Perceived saving pattern factors, financial knowledge, investment knowledge and return had 
effect saving behavior before retirement of working people in Bangkok at statistical significance of 0.05 
levels.  
Keyword: Saving Behavior before Retirement 

บทน า 
         ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะชะลอตัวต่อเนื่อง การลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวต่อเนื่อง 
ขณะที่เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวชะลอลง แต่รายได้เกษตรกรขยายตัวสูงขึ้น ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ 
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้น ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายเกินดุลสุทธิ ทั้งจากด้านสินทรัพย์ตามการถอนเงินฝาก 
ในต่างประเทศของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) และด้านหนี้สินตามการเข้ามาลงทุนโดยตรงของนักลงทุน
ต่างประเทศ ส่วนใหญ่จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้ง การกู้ยืมสินเชื่อระยะสั้นของสถาบันการเงินที่รับฝากเงินไทย
เป็นส าคัญ ในการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ร่ ารวย ปานกลาง หรือยากจน ล้วนต้อง พึ่งพาทรัพยากร  
ในการพัฒนาที่ส าคัญ คือ คนหรือประชากร เนื่องจากประชากรของประเทศนั้น ๆ จะเป็นก าลังในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ รวมถึงเป็นเหตุปัจจัยที่ท าให้แต่ละประเทศจะต้อง ก าหนดนโยบายของประเทศแตกต่างกันออกไป 
 ในช่วงต้นปี 2562 นักวิเคราะห์หลายส านักต่างคาดการณ์ ว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้ประมาณร้อยละ 4 
หรืออยู่ในช่วง ระดับศักยภาพ แต่ผลกระทบจากภาวะกีดกันทางการค้าระหว่าง สหรัฐอเมริกากับจีนส่งผลกระทบต่อ
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ปริมาณการค้าโลกมากกว่า ที่หลายฝ่ายประเมินกันไว้ท าให้ภาคการส่งออกของไทยหดตัวจากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 
ส่งผลกระทบต่อรายได้และการจ้างงาน ในประเทศชัดเจนขึ้นท าให้เศรษฐกิจไทยปิดท้ายกลับกลายเป็นขยายตัวต่ ากว่า
ระดับศักยภาพ และในปี ปี 2563 เศรษฐกิจไทยเปิดศักราชใหม่ด้วยความหวังว่าจะกลับมาขยายตัว ดีกว่าปีก่อน  
แต่ภาวะ “VUCA World” (มีความผันผวน ความไม่แน่นอน ความสลับซับซ้อน และความคลุมเครือ) ท าให้เศรษฐกิจ
ไทยมีแนวโน้มจะชะลอตัวและต่ ากว่าระดับศักยภาพอีกปี เนื่องจากยังไม่ทันข้ามเดือนแรกของปีก็เกิดการระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศ โดยเฉพาะจีน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจและการจ้างงานของภาคเอกชน 
ที่เก่ียวข้องกับ ภาคการท่องเที่ยวจ านวนมาก อีกทั้งอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มต่ ากว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมาย 
ตามแรงดันด้านอุปสงค์ที่ยังอยู่ในระดับต่ า รวมถึงอัตราเงินเฟ้อหมวดพลังงานที่มีแนวโน้มปรับลดลงตามความต้องการ
ใช้น้ ามันที่ลดลงจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 แม้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะปรับเพิ่มเล็กน้อยจากค่าแรงขั้นต่ าที่ปรับ
เพิ่มขึ้น และอัตราเงินเฟ้อหมวดอาหารสดที่เพิ่มขึ้นจากผลกระทบของปัญหาภัยแล้งที่ท าให้ราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้น 
(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563)  
 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการเจริญเติบโตให้เป็นที่น่าพอใจ นั้น จ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องอาศัยเงินทุนจ านวนมาก และแนวทางการสะสมเงินทุนจ าเป็นต้องอาศัย จากแหล่งเงินทุน 2 แห่ง คือ เงินออม
ในประเทศ ได้แก่ การออมภาครัฐและภาคเอกชนและเงินทุนจากต่างประเทศ ได้แก่ เงินช่วยเหลือ เงินกู้ และ 
เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ข้อจ ากัดและจุดอ่อนทางเศรษฐกิจของประเทศ ในการพึ่งพาต่างประเทศ  
ในระดับสูง ทั้งด้านการเงินและการผลิตนั้น เกิดจากความไม่เพียงพอของเงินออมในประเทศ ท าให้ต้องอาศัยแหล่งเงินทุน
จากต่างประเทศมาชดเชย แม้ว่าการพึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศจะมีผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินลงทุน
เช่นเดียวกับการออมในประเทศ แต่การพึ่งพาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างประเทศมากเกินไป อาจส่งผลกระทบต่อ  
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากต้องเสียผลประโยชน์ให้ต่างประเทศในรูปดอกเบี้ยและสิทธิพิเศษต่าง ๆ 
ดังนั้นการพยายามระดมเงินออมในประเทศจึงเป็นวิธีการหนึ่งซึ่งรัฐบาลจ าเป็นต้องกระท า เพื่อให้เศรษฐกิจ  
มีการเจริญเติบโต เนื่องจาก การออมในประเทศเป็นแหล่งเงินทุนที่ส าคัญที่สุดแหล่งหนึ่งที่จะเอื้อให้เศรษฐกิจเติบโต 
อย่างมีเสถียรภาพ 
 อีกปัญหาที่มีความส าคัญต่อประเทศและทั่วโลก คือ การสูงอายุของประชากร ส าหรับประเทศไทยก้าวเข้าสู่
สังคมสูงอายุมาตั้งแต่ พ.ศ. 2548 และก าลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุ ระดับสมบูรณ์ใน พ.ศ. 2564 หมายถึง 
สังคมที่มีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ปัจจุบันอัตราเพิ่มประชากร ได้ลดต่ าลงเหลือเพียงร้อยละ 
0.5 ต่อปี (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2560) ผู้สูงอายุของประเทศไทย ใน พ.ศ. 2560 มีจ านวนทั้งสิ้น 
11,312,447 คน เป็นชายจ านวน 5,083,681 คน (ร้อยละ 44.94) และหญิง 6,228,766 คน (ร้อยละ 55.06) 
ผลกระทบจากการเข้าสู่สังคมสูงอายุ การเข้าสู่สังคมสูงอายุกระทบต่อการพัฒนาประเทศและการเจริญเติบโต  
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว ทั้งประเด็นงบประมาณ เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม 
(กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2562) 
 ในขณะเดียวกันปัญหาหนี้ครัวเรือนก็ได้รับความสนใจมากขึ้น โดยหนี้ครัวเรือนที่สูงเป็นปัญหาต่อ 
ทั้งเศรษฐกิจและเสถียรภาพระบบการเงิน เพราะคนที่เป็นหนี้จะมีก าลังซื้อน้อยลง ผู้ที่มีหนี้จ านวนมากเมื่อเทียบกับ
รายได้จะเพิ่มความเสี่ยงของการผิดนัดช าระหนี้ โดยเฉพาะในกรณีที่รายได้ของครัวเรือนปรับลดลงรุนแรง ( Income 
Shock) ทั้งนี้ ที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกมาตรการก ากับดูแลมาตรฐานการให้สินเชื่อ  
ของสถาบันการเงินเพื่อลดปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือให้เกิดการก่อหนี้ แต่การด าเนินการดังกล่าวเป็นเพียงการบรรเทาไม่ให้
ปัญหาหนี้ครัวเรือนรุนแรงขึ้นเท่านั้น เพราะแท้จริงแล้วการก่อหนี้มาจากการตัดสินใจของครัวเรือนเป็นหลักสะท้อน 
ให้เห็นว่าภาคครัวเรือนของไทยยังให้ความส าคัญกับการออมน้อย  หากครัวเรือนมีวินัยทางการเงิน บริหารรายรับ -
รายจ่ายอย่างเหมาะสม และตัดสินใจก่อหนี้เมื่อพร้อมหรือจ าเป็น โดยตระหนักถึงฐานะทางการเงิน ความสามารถ  
ในการช าระหนี้และการรองรับความเสี่ยงทางการเงินในกรณีฉุกเฉิน การก่อหนี้นั้นก็จะไม่สร้างปัญหาในระยะยาว เช่น 
เราจะไม่ตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่เพียงเพราะมีโปรโมชั่นลด แลก แจก แถม หากรู้ว่ายังไม่จ าเป็นหรือรู้ว่าภาระผ่อน
ต่อเดือนสูงจนอาจกระทบต่อเงินที่เราใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ดังนั้น ความร่วมมือจากภาคครัวเรือนโดยเฉพาะการมีวินัย
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ทางการเงินที่ดีจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้มาตรการต่าง ๆ มีประสิทธิผลเต็มที่ ซึ่งวินัยทางการเงินที่ดีนั้นส่วนหนึ่ง
สามารถพิจารณาได้จาก “พฤติกรรมการออม” (ธาราทิพย์ ตั้งกาญจนภาสน์, 2562) 
 ปัจจุบันภาครัฐได้ส่งเสริมการออม 2 รูปแบบ คือ การออมภาคบังคับ ซึ่งประกอบด้วยกองทุนประกันสังคม
และกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และการออมภาคสมัครใจที่จูงใจด้วยสิทธิประโยชน์ทางภาษี อาทิ กองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (retirement mutual fund: RMF) และกองทุนรวมเพื่อการออม 
(super savingsfund: SSF) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเกษียณซึ่งหลายท่านอาจมองเป็นเรื่องไกลตัวและอาจไม่ได้
สนใจมากนัก ดังนั้น เพื่อให้การออมเป็นเรื่องใกล้ตัวมากข้ึน ทุกท่านอาจเร่ิมต้นด้วยการออมเพื่อที่จะไม่ต้องกู้เต็มมูลค่า 
ไม่ว่าจะเป็นการออมเพื่อซื้อรถยนต์ บ้าน หรือเร่ิมต้นออมเพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน (ธนันธร มหาพรประจักษ์, 2563) 
 ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่าจากปัญหาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความส าคัญของการออมของประชาชนภาคครัวเรือน 
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการศึกษา 
ในคร้ังนี้จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางในการวางแผนเชิงนโยบาย และส่งเสริมการออมให้กับประชาชน 
ในการเตรียมพร้อมด้านการเงิน เพื่อที่จะเข้าสู่วัยเกษียณอายุ เพื่อรองรับการผันผวนของเศรษฐกิจในอนาคต  
และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไป 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการออม ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของประชาชนวัยท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4. เพื่อศึกษาปัจจัยการรับรู้แบบการออม ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของประชาชน 
วัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานของการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันท าให้พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของประชาชนวัยท างาน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออม ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของประชาชนวัยท างาน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยการรับรู้แบบการออม ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของประชาชนวัยท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตงานวิจัย 
         การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เป็นการศึกษาวิจัยเก่ียวกับเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณ ของ
ประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตการวิจัย โดยผู้วิจัยได้ท าการก าหนดขอบเขตการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอนได้ ใช้วิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการเปิดตารางกลุ่มตัวอย่าง ของ Yamane  
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 5% จะได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน          
 2. การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณ 
ของประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทางผู้วิจัยจะท าการศึกษาถึงตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออม และปัจจัยการรับรู้แบบการออม ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณ ของ
ประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. การศึกษาท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพื่อบุคคลทั่วไปสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 2. การศึกษาท าให้ทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของประชาชนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถวางแผนเชิงนโยบาย และส่งเสริมการออมให้กับประชาชน  
ในการเตรียมความพร้อมด้านการเงิน เพื่อที่จะเข้าสู่วัยเกษียณ 
แนวคิดและทฤษฎ ี
1. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการออม 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2554) กล่าวถึงความหมายของค าว่า “ออม” ว่าหมายถึงเก็บหอมรอมริบ เช่น ออมทรัพย์
ออมสิน 
 นเรศ หนองใหญ่ (2560) การออม หมายถึง เป็นการสละเงินในส่วนที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้ในปัจจุบันเพื่อเก็บ
ไว้ใช้ ในอนาคตหรือเป็นการน ารายได้ที่เหลือจากการหักรายจ่ายจากการบริโภคในชีวิตประจ าวัน อย่างประหยัด มัธยัสถ์ 
และคุ้มค่า 

Keynes (1936) มีแนวความคิดว่าถ้าหากน าส่วนที่เหลือจากการบริโภคหรือการออมไปลงทุนในระบบเศรษฐกิจ
แล้ว ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดการจ้างงาน รายได้ และความเจริญเติบโตในเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ Keynes อธิบาย
ด้วยตัวแปรในระบบเศรษฐกิจดังนี้ ก าหนดให้ Y = ผลผลิตประชาชาติ, C = การบริโภค, I = การลงทุน และ S = การออม 
โดย Y = C + I คือผลผลิตประชาชาติที่ถูกผลิตขึ้นมาจะถูกน าไปใช้ประโยชน์ในการบริโภคและการลงทุน และ I = Y – C 
ในขณะที่ S = Y – C คือการออมเกิดจากผลผลิตประชาชาติหักด้วยการบริโภค ดังนั้นจะได้ว่า I = S จุดดุลยภาพในระบบ
เศรษฐกิจที่มีผลผลิตประชาชาติเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจการออมจะเท่ากับการลงทุนเสมอโดยเมื่อเกิดการออมขึ้น  
การออมนี้จะเปลี่ยนสภาพเป็นการลงทุน หรือถ้าท าให้การออมกลายเป็นการลงทุนได้แล้วผลผลิตประชาชาติจะเพิ่มขึ้น 
ดังปรากฏใน สมการที่ว่า Y = C + I  
 สุวัฒนา ศรีภิรมย์ (2549) ระบบการออมเพื่อเกษียณอายุหรือระบบบ านาญที่ธนาคารโลก (World Bank) น ามา
เป็นแนวคิดและเสนอเป็นการทั่วไปสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ที่เรียกกันว่า “ทฤษฎีเสาหลัก 3 ต้น (Three Pillars)”  

 1. 1st Pillar: เสาหลักต้นที่ 1 เป็นระบบแบบบังคับ โดยประชาชนจ่ายส่วนหนึ่งและรัฐจะจ่ายเงิน
อุดหนุนอีกส่วนหนึ่งบริหาร เช่น กองทุนชราภาพของระบบประกันสังคม 

 2. 2nd Pillar: เสาหลักต้นที่ 2 เป็นระบบแบบบังคับโดยรัฐบังคับให้ประชาชนออมเพื่อเพิ่ม
หลักประกันในยามชราโดยอาศัยผลแห่งการท างานของตนเอง รูปแบบการออมเป็นบัญชีรายบุคคลเอกชนเป็นผู้บริหาร 
เช่น กบข. (กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ)  

 3. 3rd Pillar: เสาหลักต้นที่ 3 เป็นระบบการออมแบบสมัครใจรูปแบบการออมเป็นบัญชีรายบุคคล
เอกชนเป็นผู้บริหารรัฐให้การสนับสนุนด้วยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น RMF (กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ) 

ทฤษฎีเสาหลักทั้ง 3 ต้น เปรียบเสมือนตาข่ายที่จะรองรับคุณไว้ให้สามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างไม่ล าบาก 
2. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณ 
 อนงนาฎ ศุภกิจวณิชกุล (2558) พฤติกรรมการออม หมายถึง การกระท าหรือลักษณะของตัวบุคคลที่แสดงออก
ในลักษณะการออม รูปแบบการออม วัตถุประสงค์ในการออม ระยะเวลาในการออม เป็นต้น การวิเคราะห์  
การเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลพฤติกรรมการออมกับการบริหารการเงิน พบว่า การบริหารการเงินมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการออม ได้แก่ อัตราการออม ลักษณะการออม วัตถุประสงค์ในการออม รูปแบบการออม ระยะเวลาในการออม
และแหล่งข้อมูลในการเก็บออม 

ธีรวรรณ จันต๊ะคาด (2561) การเกษียณอายุนั้นมีความหมายครอบคลุมถึงความตระหนักของบุคคลวัยหนุ่มสาว 
วัยท างาน หรือวัยกลางคนที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุที่ควรจะต้องก าหนดเป้าหมายอายุการหยุดท างานประจ าของตนเองหรือหยุด
ท างานตามเกณฑ์ที่องค์การก าหนดโดยบุคคลมีการเตรียมความพร้อมทางด้านการเงินไว้อย่างเหมาะสมส าหรับการใช้จ่าย
หลังการเกษียณอายุภายใต้เงื่อนไขเฉพาะของแต่ละบุคคลไม่เป็นภาระให้แก่ลูกหลานและสังคม 
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การจะวางแผนและบริหารเงินออมเพื่อการเกษียณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรืออย่างน้อยก็ให้พอเพียงกับ  
การด าเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข ควรค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558) 

1. ระยะเวลาแห่งช่วงชีวิต (Longevity) เป็นส่วนที่แสดงให้เห็นว่าคุณจะต้องใช้เงินออมของคุณไปอีกก่ีปี 
หลังจากเกษียณ โดยในปัจจุบันช่วงชีวิตโดยเฉลี่ยของผู้ชายคือ 2 ปี และของผู้หญิงคือ 75 ปี ซึ่งเทคโนโลยีการแพทย์ 
ที่ก้าวหน้าขึ้น อาจท าให้มนุษย์มีอายุยืนยาวกว่าค่าเฉลี่ยนั้น และเมื่อมีอายุยืนยาวขึ้ น จ านวนเงินที่ต้องการใช้ยาม
เกษียณอายุก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย 

2. อัตราเงินเฟ้อที่คาดว่าน่าจะเป็นไปในช่วงเวลาของการเกษียณอายุ (Inflation) เงินเฟ้อเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุม และเป็นสิ่งที่ท าให้เงินออม หามาด้วยความยากล าบากในแต่ละปีต้อง "ด้อยค่า" ลงไปอย่าง ช่วยไม่ได้  
ยิ่งระดับอัตราเงินเฟ้อสูงมากขึ้นเท่าใด เงินออมก็ด้อยค่าลงมากเท่านั้น 

3. วิถีชีวิต (Lifestyle) โดยทั่วไปคุณจะต้องการเงินประมาณ คิดเป็นร้อยละ 70 ของรายจ่ายปัจจุบัน เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายยามเกษียณอายุ ซึ่งจ านวนเงินนี้อาจแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับคุณภาพชีวิต ปัญหาสุขภาพ ภาระ ค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมหรืองานอดิเรกที่แต่ละคนวางแผนเอาไว้ 

4. สุขภาพ (Health) หากเกิดปัญหาสุขภาพไม่ว่าก่อนหรือหลังเกษียณ เงินออมเพื่อการเกษียณของคุณย่อมที่จะ
ประสบปัญหาอย่างแน่นอน ซึ่งทางเดียวที่จะช่วยบรรเทาปัญหาสุขภาพได้ก็คือ"การออกก าลังกาย" 

Keynes (1936) กล่าวว่า การออม (Saving) เป็นการสละเงินในส่วนที่น าไปใช้จ่ายได้ในปัจจุบันเพื่อเก็บไว้ใช้ 
ในอนาคตหรือเป็นการน ารายได้ที่เหลือจากการหักรายจ่ายเก่ียวกับการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวัน น ามาเก็บไว้  
ในรูปแบบต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการด ารงชีวิตในอนาคต โดย 
Keynes (1936) แบ่งจุดมุ่งหมายการถือเงินดังนี้ 

1. ความต้องการถือเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอย (Transaction Demand for Money) เนื่องด้วยในชีวิตประจ าวัน
ของครัวเรือนและธุรกิจมีรายรับและรายจ่ายที่ไม่ได้สอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์ จึงท าให้มีความจ าเป็นต้องถือเงินจ านวน
หนึ่งไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นหากรายได้เพิ่มขึ้นความต้องการถือเงินเพื่อวัตถุประสงค์นี้ก็ยิ่งสูงขึ้นตาม  

2. ความต้องการถือเงินเพื่อส ารองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน (Precautionary Demand for Money) เนื่องจากความ 
ไม่แน่นอนในเร่ืองรายรับและรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นความต้องการถือเงินจึงมีไว้เพื่อใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น 
โดยกะทันหัน หรือในเวลาไม่คาดคิด เช่น การเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ ด้วยเหตุนี้ความต้องการถือเงินเพื่อส ารองไว้ยาม
ฉุกเฉินจึงมีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกับรายได้ เช่นเดียวกับความต้องการถือเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอย  

3. ความต้องการถือเงินเพื่อเก็งก าไร (Speculative Demand for Money) คนทุกคนจะถือเงินเพื่อเก็งก าไรมาก
ขึ้นในยามอัตราดอกเบี้ยต่ า และเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูง คนจะถือเงินเพื่อเก็งก าไรน้อย 
3. แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการออม 
 Keynes (1936) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของบุคคลนั้น ซึ่งมีดังนี้  
 1. ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ เป็นตัวแปรที่ก าหนดตัวหนึ่ง โดยตัวอย่างปัจจัย ในทางสังคมและปัจจัยทาง
เศรษฐกิจที่เชื่อว่ามีอิทธิพลต่อการออม อาทิเช่น จ านวนผู้มีเงินได้ในครัวเรือนเป้าหมายการออม รสนิยมในการบริโภค 
อายุ การศึกษา อาชีพ ขนาดของครอบครัว กรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดิน สภาพภูมิศาสตร์และเขตที่อยู่อาศัย  
 2. ปัจจัยด้านสภาพคล่อง สภาพคล่องทางสังคมและเศรษฐกิจเป็นตัวแปรที่ก าหนดตัวหนึ่ง โดยตัวอย่างปัจจัย
ในทางสังคมและปัจจัยทางเศรษฐกิจที่เชื่อว่ามีอิทธิพลต่อการออม อาทิเช่น จ านวนผู้มีเงินได้ในครัวเรือนเป้าหมาย  
การออม รสนิยมในการบริโภค อายุ การศึกษา อาชีพ ขนาดของ ครอบครัว กรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดิน สภาพภูมิศาสตร์
และเขตที่อยู่อาศัย  
 3. ปัจจัยด้านการตัดสินใจ หมายถึง ปัจจัยความเสี่ยงความพร้อมของสถาบันการเงิน เช่น การให้ผลตอบแทน 
ต่อการออม การโฆษณาและสิ่งจูงใจ แหล่งที่มาของรายได้แน่นอน แหล่งที่มาจาก รายได้ไม่แน่นอน และปริมาณทรัพย์สิน
ทางการเงินสุทธิของครัวเรือน  
 4. ปัจจัยทางผลตอบแทน อัตราผลตอบแทนเป็นเหตุผลหลักในการตัดสินใจเลือกรูปแบบ การออม การออมที่ให้
ผลตอบแทนอย่างสม่ าเสมอมีผลต่อการตัดสินใจ 
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บุญรุ่ง จันทร์นาค (2554) กล่าวอีกว่าปัจจัยที่มีผลต่อการออม ประกอบไปด้วยดังนี้ 
 1. รายได้ เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการออม เพราะผู้มีรายได้ย่อมมีเงินเหลือและออมได้มากกว่าผู้ที่ไม่มี
รายได้ โดยแหล่งของรายได้มาจากหลายทาง เช่น งานประจ า งานอดิเรก เป็นต้น โดยปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดรายได้ของ 
แต่ละบุคคล 
 2. ค่าใช้จ่าย เป็นปัจจัยส าคัญอันหนึ่งในการก าหนดขีดความสามารถในการออม เพราะหากบุคคลใดมีค่าใช้จ่าย
เงินที่เหลือจากรายได้ เพื่อน าไปออมก็จะลดน้อยลง 
 3. สถาบันการลงทุน สถาบันให้บริการที่มีความมั่นคงสูง ก็จะเป็นแรงจูงใจให้มีผู้ออมมากขึ้น 
 4. อัตราดอกเบี้ย ถ้าหากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูง ก็จะเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริโภคลดการใช้จ่ายลง และน าเงินมาก
ออมทรัพย์มากขึ้น 
 5. โอกาสในการลงทุน ถ้ามีโอกาสในการลงทุน และการลงทุนนั้นให้ผลตอบแทนดีก็จะเป็นการจูงใจให้มี  
การออมมากขึ้น 
 6. ขนบธรรมเนยีมประเพณบีางอย่างมีอิทธิพลต่อการใชจ้่ายและการออมทรัพย์ได้มากเหมือนกัน เช่น งานบวชนาค 
งานศพ งานแต่งงาน ในบางท้องที่มีการแข่งขันกันมาก ท าให้เกิดการใช้จ่ายเงินที่ เก็บออม มาหลายปีจนหมด  
บางรายถึงกับต้องมีหนี้สินไปอีกนาน 
4. แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยการรับรู้แบบการออม 
 การเตรียมความพร้อมส าหรับวัยเกษียณอายุเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม แนวทางต่อไปนี้ส าหรับ 
การก้าวสู่ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขเตรียมใจ ช่วงหลังเกษียณอายุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สั่งคม ตลอดจนฐานะทางการเงิน  (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558) 
 1. เตรียมกาย สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องเตรียมตั้งแต่อยู่ในวัยหนุ่มสาว ซึ่งการมีสุขภาพดี
ย่อมหมายถึงการใช้เวลาที่เหลืออย่างมีประโยชน์ ลดการเป็นภาระแก่ผู้อื่น มีอารมณ์ และสุขภาพจิตที่ดี 
 2. เตรียมแผนการใช้เงิน เพื่อให้คุณสามารถบริหารจัดการเงินก้อนสุดท้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3. การเตรียมใจไว้ก่อนล่วงหน้าจะช่วยให้คุณสามารถปรับตัวและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในวัยเกษียณ 
 4. เตรียมเพื่อน รักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนไว้ให้มั่นคง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่ เพื่อนเก่า เพื่อนบ้าน หรือเพื่อน
ร่วมงาน เพราะเพื่อนจะช่วยให้เกิดก าลังใจและมีเป้าหมายในการด าเนินชีวิตมากขึ้น  
 5. เตรียมครอบครัว ความผูกพันในครอบครัวระหว่างสามีภรรยา หรือพ่อแม่ลูก เป็นเครื่องบ่งชี้ในระดับหนึ่งว่า
เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุจะมีความเอือ้อาทรระหว่างกัน ช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน 
 6. เตรียมแผนการใช้เวลา เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายได้อย่างมีเป้าหมาย รู้ว่าช่วงเวลาไหนจะท าอะไร 
เช่น เวลาท างาน เวลาตรวจสุขภาพ เวลาท่องเที่ยวพักผ่อน เวลาออกก าลังกาย ฯลฯ 

ณภัชศา ธาราชีวิน (2558) ความรู้ความเข้าใจทางการเงิน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมเงิน เป็นผลมาจาก 
ความเข้าใจถึงความจ าเป็นของการออมเงิน ด้วยวิธีการออมเงินที่มีประสิทธิภาพด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ  
บนความเสี่ยงที่ตนเองสามารถรับได้เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายเพื่อการเกษียณ โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน นอกจากนี้ การมี
ระดับความรู้ความเข้าใจทางการเงินที่ดีนั้น ยังส่งผลถึงการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันด้วยความระมัดระวัง มีการวางแผน
การเงินต่าง ๆ ที่ท าให้บรรลุเป้าหมาย ในแต่ละช่วงของชีวิต อย่างมีประสิทธิผล มากขึ้นด้วย 
วิธีด าเนินการวิธีวิจัย 
1. การออกแบบการวิจัย 
          การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพ 
ที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท า หรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม แบบวิจัย
ตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือเป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว โดยใช้เครื่องมือ
การวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล และน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ
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2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย          
 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากร 
ที่แน่นอน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึงได้จากการเปิดตารางกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ในการก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 5% ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 
หลังจากก าหนดกลุ่มตัวอย่างแล้ว เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เพียงพอ และเหมาะสม ผู้ศึกษาจึงเลือกใช้วิธีการสุ่มแบบ
สะดวก (Convenient Sampling)  
3. เครื่องมือใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามนั้นเป็นเคร่ืองมือหลัก 
ที่น ามาเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทางผู้วิจัยก็ได้มีการศึกษาหาความรู้ ค้นคว้าทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ 
เอกสารทางวิชาการ รวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะน าความรู้ที่ได้มานั้นไปก าหนดกรอบแนวความคิดของงานวิจัย 
ที่ผู้วิจัยศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นตัวแปรที่เก่ียวข้อง โดยตัวแปรที่ได้มานั้นจะช่วยพัฒนาการสร้างแบบสอบถามในการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามเกี่ยวข้องกับลักษณะปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ขนาดของครอบครัว บุคคลที่ต้อง
รับผิดชอบดูแล และอายุที่คาดว่าจะเกษียณ มีค าถามทั้งหมด 9 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการออม เป็นค าถามที่เก่ียวข้องกับปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการออม 
ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ด้านครอบครัว  ด้านสุขภาพ และด้านความต้องการส่วนตัว มีค าถามทั้งหมด 15 ข้อ           
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการรับรู้แบบการออม เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความรู้ความเข้าใจใน 
การออม ได้แก่ ทัศนคติทางการเงิน ความรู้ทางการเงิน ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน และผลตอบแทน มีค าถามทั้งหมด 9 ข้อ 
 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณ เป็นค าถามที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการออมของ 
แต่ละบุคคล ได้แก่ รูปแบบการออมเงิน อายุเริ่มแรกที่ได้เตรียมตัวออมเงิน สัดส่วนการออมเงินต่อรายได้ การศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับการออมเงิน วัตถุประสงค์หลักในการเตรียมออมเงิน และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเตรียมตัวออมเงิน  
มีค าถามทั้งหมด 6 ข้อ 
           ส่วนที่ 5 แนวโน้มการออมเงินในอนาคต เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับเหตุจูงในที่ท าให้ตัดสินใจออมเงินในอนาคต
ของประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีค าถามทั้งหมด 9 ข้อ 
4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังนี้ได้มีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยผู้วิจัยได้มีการน าแบบสอบถามมาใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการวิจัย ซึ่งการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สามารถสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้  
 1. การศึกษาค้นคว้าข้อมูล แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรคุณภาพชีวิตในการท างาน  
 2. นิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปรตาม ท าขึ้นเพื่อท าให้ความหมายของตัวแปรต่าง ๆ 
 3. น านิยามศัพท์เฉพาะที่ได้มาสร้างเป็นข้อค าถามที่มีความครอบคลุม และสัมพันธ์กับนิยามศัพท์ของตัวแปร
ทั้งหมด  
 4. จัดท าร่างแบบสอบถาม  
 5. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาว่าแบบสอบถาม 
มีการใช้ภาษาและลักษณะของข้อความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่จะด าเนินการวิจัย 
5. การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม   
     1. ผู้วิจัยด าเนินการการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความน่าเชื่อถือ ก่อนน าแบบสอบถามไป
ด าเนินการวิจัยใช้งานจริง โดยน าร่างแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาท าการตรวจสอบค าถาม การใช้ภาษาใน
แบบสอบถาม เพื่อความครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการศึกษา โดยใช้วิธีการวัดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
ตามตารางตรวจสอบคุณภาความครอบคลุมด้านเนื้อหาการวิจัย รวมไปถึงใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งผู้วิจัย 
จะน าค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม ก่อนน าไปใช้งานจริง  
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 2. ผู้วิจัยได้มีการจัดท าแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ทางผู้วิจัยใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย จ านวน 30 คน เพื่อท าการตรวจสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมภาพรวม 0.792 แสดงเป็นรายด้าน ดังนี้ 
ด้านเศรษฐกิจ 0.789 ด้านครอบครัว 0.827 ด้านสุขภาพ 0.897 และด้านความต้องการส่วนตัว 0.905 ปัจจัยการรับรู้แบบ
การออมภาพรวม 0.798 แสดงเป็นรายด้านดังนี้ ด้านทัศนคติทางการเงิน 0.788 ด้านความรู้ทางการเงิน 0.733  
ด้านความรู้เกี่ยวกับการลงทุน 0.769 และด้านผลตอบแทน 0.699 แนวโน้มการออมเงินในอนาคต 0.927  
 3. เมื่อผู้วิจัยน าข้อบกพร่องมาปรับปรุง แก้ไข โดยขอค าปรึกษาและผ่านความคิดเห็นและความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้ง จนได้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ จึงน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างตาม 
ที่ได้ก าหนดไว้ในงานวิจัย 
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการแก้ไขและผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษามา
ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด จ านวน 400 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
คือ ประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการสุ่มแบบสะดวก (Convenient Sampling) หลังจากนั้นส่ง
แบบสอบถามให้ประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลครบจ านวน 400 ชุดแล้ว 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป ผู้วิจัยท าการน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ค านวณผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS  
7. เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล  
          เมื่อผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้มาท าการประมวลผลด้วย 
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
           1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม 
ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนและขนาดของครอบครัว พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณ ประกอบด้วย รูปแบบการออมเงิน การศึกษา 
หาข้อมูลเกี่ยวกับการออมเงิน วัตถุประสงค์หลักในการเตรียมออมเงินและบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเตรียมตัวออมเงิน 
 1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับ 
การวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย บุคคลที่ต้องรับผิดชอบดูแลและอายุ 
ที่คาดว่าจะเกษียณ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออม ปัจจัยการรับรู้แบบการออม พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณ 
ประกอบด้วย อายุเริ่มแรกที่ได้เตรียมตัวออมเงินและสัดส่วนการออมเงินต่อรายได้ รวมทั้งแนวโน้มการออมเงินในอนาคต
ของประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  

 2.1 พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
เพศ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติทดสอบ t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 2.2 พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และขนาดของครอบครัว  ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ 
ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบรายคู่ โดยใช้วิธีของ 
Least-Significant Different (LSD) 

 2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการออม และปัจจัยการรับรู้แบบการออมที่ส่งผลต่อ พฤติกรรม 
การออมก่อนวัยเกษียณของประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ 
Multiple Regression Analysis 
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ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณ ของ
ประชาชนวัยเกษียณในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีอายุ 25-34 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มีขนาดครอบครัว 4 คนขึ้นไป บุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแล 2 คน และอายุที่คาดว่า 
จะเกษียณเฉลี่ย 57 ปี  
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมของประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับความส าคัญมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความส าคัญมากที่สุด คือ ด้านเศรษฐกิจ และด้านที่มี
ระดับส าคัญมาก โดยเรียงตามล าดับดังนี้ ด้านครอบครัว ด้านสุขภาพ และด้านความต้องการส่วนตัว และปัจจัยการรับรู้
แบบการออมของประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม อยู่ในระดับความส าคัญมาก เมื่อพิจารณา 
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความส าคัญมากที่สุด คือ ด้านทัศนคติทางการเงิน และด้านที่อยู่ในระดับส าคัญมาก 
โดยเรียงตามล าดับดังนี้ ผลตอบแทน ความรู้ทางการเงิน และความรู้เกี่ยวกับการลงทุน  
 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณ ของประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  
ส่วนใหญ่ประชาชนวัยท างานจะออมเงินในรูปแบบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) มีอายุเริ่มแรกในการออมเงิน 
24 ปี โดยสัดส่วนในการออมเงินคิดเป็นร้อยละ 16 ต่อเงินเดือน มีการศึกษาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการออมจากสื่อ
อินเตอร์เน็ต ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการออมเพื่อเก็บไว้ใช้หลังเกษียณอายุท างาน และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเตรียมตัว
ออมเงิน คือตัวเอง และแนวโน้มการออมเงินในอนาคตของประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับ
ความส าคัญมาก  
 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครอบครัว สามารถสรุปการวิจัย  
ได้ดังนี้ ประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพและขนาดของครอบครัวต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการออม
ก่อนวัยเกษียณไม่ต่างกัน และประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณต่างกัน 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมมีผลต่อพฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของประชาชนวัยท างาน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมด้านเศรษฐกิจ ด้านครอบครัว ด้านสุขภาพ 
และด้านความต้องการส่วนตัว มีผลต่อพฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการรับรู้แบบการออมมีผลต่อพฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของประชาชนวัยท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ ปัจจัยการรับรู้แบบการออม ด้านความรู้ทางการเงิน ด้านความรู้
เกี่ยวกับการลงทุน และผลตอบแทน มีผลต่อพฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของประชาชนวัยท า งานในเขต
กรุงเทพมหานคร และปัจจัยการรับรู้แบบการออม ด้านทัศนคติทางการเงิน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณ
ของประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
บทสรุปและอภิปรายผล 
 1. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละข้อ ดังนี้ มีรูปแบบการออมเงิน คือ การเข้าร่วมกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
(กบข.) มีอายุเร่ิมแรกในการออมเงิน 24 ปี โดยสัดส่วนในการออมเงินคิดเป็นร้อยละ 16 ต่อเงินเดือน มีการศึกษาข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการออมเงินทางสื่ออินเตอร์เน็ต มีวัตถุประสงค์หลักในการเตรียมตัวออมเงิน คือเพื่อเก็บไว้ใช้หลัง
เกษียณอายุท างาน และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเตรียมตัวออมเงิน คือตัวเอง และในภาพรวมมีแนวโน้มในการออมเงิน 
ในอนาคตอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเหตุผลที่ส่งผลต่อการออมเป็นรายข้อ พบว่า การแนะน าให้ออมเงินจากหน่วยงาน 
สถาบันการเงินหรือการลงทุนทางการเงิน มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชาชนวัยท างานไม่ค่อยให้ความสนใจ
ออมเงินโดยการได้รับแนะน าจากท่านอื่น แต่จะมีเหตุผลในการออมเงิน ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือเมื่อมีอายุมากขึ้น มีรายได้
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ที่เพียงพอต่อการออม และต้องการค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิตหลังเกษียณอายุการท างาน ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ธีรวรรณ จันต๊ะคาด (2561) ได้ศึกษาการออมเงินเพื่อเกษียณอายุของประชากรวัยแรงงานในจังหวัด
เชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการออมคือ ตนเอง และจากการวิเคราะห์แบบจ าลองแนวโน้มการออม
เงินในอนาคต ซึ่งพบว่า ในอนาคตหากประชากรวัยแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่มีเมื่ออายุที่มากข้ึนได้รับการแนะน าจาก
หน่วยงาน สถาบันการเงินที่เก่ียวข้องกับการออมเงินหรือการลงทุนทางการเงินความต้องการค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิต
หลังเกษียณอายุการท างานและเมื่อได้ศึกษาและเรียนรู้ ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกับการออมเงินหรือ การลงทุนทาง
การเงิน เพื่อเกษียณอายุการท างานส่งผลต่อแนวโน้มการออมเงินของประชากรวัยแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคต 
 2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
ปัจจัยบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครอบครัว สามารถ
สรุปได้ดังนี้ 
 2.1 ประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพและขนาดของครอบครัวต่างกัน ท าให้พฤติกรรม 
การออมก่อนวัยเกษียณของประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ต่างกัน แสดงว่า อาชีพและขนาดของ
ครอบครัวไม่มีผลต่อพฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของประชาชน ดังนั้น ไม่ว่าจะอาชีพไหน ก็มีพฤติกรรมการออม
คล้ายคลึงกันและขนาดของครอบครัว จ านวนบุคคลในครอบครัว ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษี ยณของ
ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ ไกรวิชญ์ ประชุมพันธ์ และคณะ (2561) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออม
ของผู้บริโภคเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์   
ด้านอาชีพและจ านวนสมาชิกในครอบครัว แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการออมเพื่อใช้จ่ายในอนาคต ไม่แตกต่างกัน 
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 2.2 ประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือนต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกัน แสดงว่า 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อพฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณ ซึ่งสอดคล้อง
กับวิจัยของสุพัตรา สมวงศ์ (2559) ได้ศึกษาการออมเงินเพื่อวัยเกษียณของลูกค้าธนาคารทหารไทยจ ากัด (มหาชน) 
จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบว่า เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ มีผลต่อการออมเงินเพื่อวัยเกษียณ ของลูกค้าธนาคาร
ทหารไทยจ ากัด (มหาชน) จังหวัดพะเยา ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และสอดคล้องกับวิจัยของ อนงนาฎ ศุภกิจวณิชกุล 
(2558) ได้ศึกษาพฤติกรรมการออมและการบริหารการเงินก่อนเกษียณอายุ กรณีศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้ 
ส่งผลต่อพฤติกรรมการออม และยังสอดคล้องกับวิจัยของ นเรศ หนองใหญ่ (2560) ศึกษาพฤติกรรมการออมของ
ประชาชนในเขตพื้นที่พัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่า อายุ สถานภาพ ต่างกัน ระดับการศึกษา รายได้ มีความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมการออมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
 3. ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการออม ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณ ของประชาชนวัยท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมด้านเศรษฐกิจ ด้านครอบครัว ด้านสุขภาพ และด้านความต้องการส่วนตัว มีผลต่อ
พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประชาชนวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมด้านเศรษฐกิจ ในระดับมากที่สุด  และ
ประชาชนให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมด้านครอบครัว ด้านสุขภาพ และด้านความต้องการส่วนตัวในระดับ
มาก ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ท าให้ราคาสินค้าอุปโภค-บริโภคสูงขึ้น มีผลท าให้สภาพคล่อง 
ทางการเงินลดลง จึงจ าเป็นต้องออมเงินจากเงินเดือน/ค่าจ้าง เพื่อน าไปประกอบอาชีพหลังจากเกษียณ และน าไปเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิตหลังเกษียณอายุ และการใช้จ่าย จ านวนสมาชิกในครอบครัวที่ต้องดูแล รวมทั้งค่าใช้จ่าย
ปรับปรุงบ้าน/ที่พักอาศัย ส่งผลให้ต้องออมเงินเพื่อเป็นหลักประกัน สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว รวมถึงการที่มี
สุขภาพไม่แข็งแรง เจ็บป่วยง่าย มีโรคประจ าตัวต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลบ่อย ๆ ท าให้ต้องมีเงินเก็บไว้ใช้  
ยามจ าเป็น รวมถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น อุบัติเหตุ และโรคระบาดต่าง ๆ และการที่เราจะไปท่องเที่ยว พักผ่อน 
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ยามเกษียณ หรือซื้อสินทรัพย์ สิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิต ย่อมจะต้องมีเงินออมไว้เพื่อที่จะตอบสนอง  
ความต้องการของตัวเรา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรวรรณ จันต๊ะคาด (2561) ได้ศึกษาการออมเงินเพื่อเกษียณอายุ
ของประชากรวัยแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ โดยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมเงินด้านเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
3.99 ด้านครอบครัว มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.04 ด้านสุขภาพ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.47 และด้านความต้องการส่วนตัว  
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.66 ส่งผลต่อการออมของกลุ่มตัวอย่างประชากรวัยแรงงาน  
 4. ผลการศึกษาปัจจัยการรับรู้แบบการออม ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของประชาชนวัยท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร  สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 4.1 ปัจจัยการรับรู้แบบการออม ด้านทัศนคติทางการเงิน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของ
ประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ได้ 
ให้ความส าคัญต่อปัจจัยการรับรู้แบบการออม ด้านทัศนคติทางการเงิน มีความเห็นว่า ถึงแม้ว่าการออมเป็นการเพิ่ม 
ความมั่นคงในชีวิตและเป็นการเตรียมเงินไว้ใช้จ่ายยามเกษียณ หรือยามฉุกเฉินประชาชนวัยท างานก่อนวัยเกษียณในเขต
กรุงเทพมหานครมิได้น าปัจจัยนี้มาพิจารณาตัดสินใจออม เนื่องจากพิจารณาการลงทุนประเภทอื่นมากกว่าการออม  
ซึ่งสอดคล้องกับ Masran and Hassan (2017) ได้ท าศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนการเกษียณอายุของพนักงาน 
Gen-Y ในภาคเอกชนกลางหุบเขา ประเทศมาเลเซีย ผลการศึกษาพบว่า Gen-Y ยังไม่ให้ความส าคัญต่อการวางแผนการ
ออมซึ่งยัง ต้องน าปัจจัยใดอื่นมาร่วมพิจารณาในการวางแผนการเกษียณในอนาคต 
 4.2 ปัจจัยการรับรู้แบบการออม ด้านความรู้ทางการเงิน ด้านความรู้เกี่ยวกับการลงทุน และด้านผลตอบแทน  
มีผลต่อพฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
ประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญต่อปัจจัยการรับรู้แบบการออม ด้านความรู้ทางการเงิน   
ด้านความรู้เก่ียวกับการลงทุน และด้านผลตอบแทน ในระดับมาก มีความเห็นว่า การมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ 
การออมเงินเพิ่มเติม จะใช้ช่วยให้เกิดการวางแผนการใช้จ่ายเงินภายในครอบครัวได้  และการยอมรับความเสี่ยง 
ในการลงทุนทางการเงินได้ ทั้งด้านการซื้อหุ้น พันธบัตร หรือถือครองผลิตภัณฑ์ทางการเงินไว้เพื่อวัยเกษียณ จะส่งผลให้
เกิดการออมและการที่เราออมเงินเพื่อต้องการผลตอบแทนในอัตราที่สูง รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการออม ส่งผล
ให้เกิดการออมเงินมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัตรา สมวงศ์ (2559) ได้ศึกษาการออมเงินเพื่อวัยเกษียณของ
ลูกค้าธนาคารทหารไทยจ ากัด (มหาชน) จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะของการออมเงิน 
เพื่อวัยเกษียณ ด้านความรู้ทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.84 ด้านความรู้เกี่ยวกับการลงทุน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.67  
มีผลต่อการออมเงินเพื่อวัยเกษียณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นครินทร์ เจียวสว่าง 
(2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณกรณีศึกษาข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ผลการวิจัยพบว่า ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการออม เป็นปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออม เพื่อวัยเกษียณในระดับที่มี
ผลปานกลาง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.15 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัย เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
และเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถวางแผนเชิงนโยบาย และส่งเสริมการออมให้กับประชาชนในการเตรียมความ
พร้อมด้านการเงิน เพื่อที่จะเข้าสู่วัยเกษียณ ดังต่อไปนี้ 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพและขนาดของครอบครัว จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ประชาชนวัยท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพและขนาดของครอบครัวต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของประชาชนวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ต่างกัน ดังนั้น หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จึงไม่ควรเน้นประเด็นความสนใจไปยังปัจจัย 
ด้านอาชีพและขนาดของครอบครัว เนื่องจากไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไร มีจ านวนประชากรในครอบครัวมากน้อย
เพียงใด จะมีพฤติกรรมการออมเงินคล้ายคลึงกัน 
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 2. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จากผลการวิจัยแสดง 
ให้เห็นว่า ประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกัน ดังนั้น หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ควรให้ความส าคัญเก่ียวกับเร่ืองปัจจัยด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ของประชาชนวัยท างาน เพื่อจะน าข้อมูลพฤติกรรมของแต่ละเพศไปประยุกต์ หรือส่งเสริมเรื่องการออมต่างกัน และควร
ให้ความส าคัญกับการออมเงินในแต่ละช่วงอายุต่างกัน และสนับสนุนให้เกิดการออม ในทุกสถานภาพ เนื่องจากพฤติกรรม
การออมของแต่ละสถานภาพแตกต่างกันออกไป อีกทั้งหน่วยงานควรให้ความส าคัญอย่างยิ่งเก่ียวกับปัจจัยด้านระดับ
การศึกษาของประชาชน เพราะการศึกษาที่ต่างกัน ท าให้มีวิธีคิด ทัศนคติ การด ารงชีวิตประจ าวัน และมีพฤติกรรม 
การออมก่อนวัยเกษียณที่แตกต่างกันออกไปด้วย รวมถึงควรให้ความส าคัญอย่างยิ่งเก่ียวกับปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนของประชาชน เนื่องจากการที่ประชาชนมีรายได้แตกต่างกัน โดยผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนน้อย อาจจะมีการออมเงิน 
น้อยกว่าผู้ที่มีรายได้มาก 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออม 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมด้านเศรษฐกิจ ด้านครอบครัว ด้านสุขภาพ และด้านความต้องการส่วนตัว มีผลต่อ
พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ด้านเศรษฐกิจ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ควรให้ความส าคัญเป็นอย่างมากในการแก้ไขปัญหา ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เนื่องจากราคาสินค้าอุปโภค-
บริโภคสูงขึ้น มีผลท าให้สภาพคล่องทางการเงินลดลง จึงจ าเป็นต้องออมเงินจากเงินเดือน/ค่าจ้าง เพื่อน าไปประกอบ
อาชีพหลังจากเกษียณ และน าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิตหลังเกษียณอายุ ด้านครอบครัว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ควรให้ความส าคัญด้านครอบครัวของประชาชน เนื่องจากสถานะและการใช้จ่ายของจ านวนสมาชิกในครอบครัวที่ต้องดูแล 
รวมทั้งค่าใช้จ่าย ต่าง ๆในครอบครัว ส่งผลให้ต้องออมเงินเพื่อเป็นหลักประกัน สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว   
ด้านสุขภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความส าคัญด้านสุขภาพเป็นอย่างมาก เพื่อที่จะสนับสนุนให้เกิดการออมมากขึ้น 
เนื่องจากการที่มีสุขภาพไม่แข็งแรง เจ็บป่วยง่าย มีโรคประจ าตัวต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลบ่อย ๆ ท าให้
จ าเป็นต้องมีเงินเก็บไว้ใช้ยามจ าเป็น รวมถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น อุบัติเหตุและโรคระบาดต่าง ๆ ด้านความต้องการ
ส่วนตัว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความส าคัญด้านความต้องการส่วนตัวเป็นอย่างมาก เพื่อลดการกู้ยืมเงิน ลดดอกเบี้ย 
ที่จะต้องจ่ายแก่สถาบันการเงิน เนื่องจากการที่เราจะไปท่องเที่ยว พักผ่อนยามเกษียณ หรือซื้อสินทรัพย์ สิ่งอ านวย  
ความสะดวกในการด ารงชีวิต ย่อมจะต้องมีเงินออมไว้เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของตัวเรา จะได้ลดภาระหนี้สิน 
ในอนาคตได้ 
ปัจจัยการรับรู้แบบการออม 
 1. ปัจจัยการรับรู้แบบการออม ด้านทัศนคติทางการเงิน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของ
ประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ควรให้ความส าคัญด้านทัศนคติทางการเงิน
ของประชากร เนื่องจากประชาชนมองว่าการออมเป็นการเพิ่มความมั่นคงในชีวิต และยังมองว่าเป็นการเตรียมเงิน 
ไว้ใช้จ่ายยามเกษียณ หรือยามฉุกเฉิน ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณ 
 2. ปัจจัยการรับรู้แบบการออม ด้านความรู้ทางการเงิน ด้านความรู้เก่ียวกับการลงทุน และด้านผลตอบแทน  
มีผลต่อพฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ด้านความรู้ทางการเงิน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความส าคัญ ด้านความรู้ทางการเงินเป็นอย่างมาก ควรจะให้มีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการออมเงิน ควรส่งเสริมให้มีความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าของเงิน เนื่องจากการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การออมเงิน จะใช้ช่วยให้เกิดการวางแผนการใช้จ่ายเงินภายในครอบครัวได้ ด้านความรู้เกี่ยวกับการลงทุน หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความส าคัญด้านความรู้เกี่ยวกับการลงทุนเป็นอย่างมาก ควรจัดให้มีข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อนศึกษาก่อน
จะมีการลงทุน เนื่องจากจะได้เข้าใจลักษณะ ความเสี่ยง ผลตอบแทนของการลงทุนแต่ละชนิด ทั้งด้านการซื้อหุ้น 
พันธบัตร หรือถือครองผลิตภัณฑ์ทางการเงินไว้เพื่อวัยเกษียณ ด้านผลตอบแทน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความส าคัญ 
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ด้านผลตอบแทนเป็นอย่างมาก ควรจัดให้มีสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ หรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูง เพื่อสนับสนุน
ให้ประชาชนออมเงินมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. เนื่องจากพฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกกรมของส่วนบุคคล มิใช่เป็นสิ่งที่ถาวร
และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามปัจจัยสภาพแวดล้อมและกาลเวลา ดังนั้นการวิจัย
ซ้ าในเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่น่ากระท า โดยมีระยะเวลาห่างกันพอสมควร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อวางแผนเชิงนโยบาย และ
ส่งเสริมการออมก่อนวัยเกษียณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 2. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เท่านั้น ในการวิจัย  
ครั้งต่อไป ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษา หรือให้กว้างและครอบคลุมมากขึ้น เช่น ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การออมเงินก่อนวัยเกษียณของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 3. ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการออมเงิน นอกเหนือจากการวิจัยคร้ังนี้ เช่น ด้านสิ่งจูงใจและ 
การโฆษณา ด้านสภาพคล่อง และด้านการตัดสินใจ เป็นต้น 
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